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Табела за структура на елаборатот 

Реден 
број  

Наслов/поднаслов Проверка 

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

УНИВЕРЗИТЕТ 
Да 

2.2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Да 

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

ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
Да 

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

акредитација 
Да 

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

кадровско профилирање 
Да 

5. Дескриптори на квалификации за трет циклус на студии со 180 ЕКТС, студиска 
програма ФИЗИКА, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со 
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

Да 

5.1 Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии, студиска 
програма ФИЗИКА, на Природно-Математичкиот факултет  при 
универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 
 
Да 

5.2 Специфични дескриптори на квалификации за трет циклус на студии, студиска 
програма ФИЗИКА, на Природно-Математичкиот факултет при 
универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 
Да 

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 

 
Да 

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

образование 
 Да 

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

 
Да 

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

Да 

11. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
ФИЗИКА, организирана на Природно-Математичкиот факултет 

 
Да 

12. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма ФИЗИКА, 
на Природно-Математичкиот факултет 

 
Да 

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

Да 

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

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

22. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите Да 
 Документи  

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

Да 

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

одредени предмети од студиската програма 
 
Да 

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

 

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

 

 Прилози  
Прилог 

бр. 3  
Содржина на предметните програми Да 

Прилог 
бр. 4  

 

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

Да 

Прилог 
бр. 5 

 

Додаток на диплома Да 

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 

Да 

Прилог 
бр. 7 

 

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

Да 

Прилог 
бр. 8 

 

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

Да 

Прилог 
бр. 9 

 

Договори за закуп  

Прилог 
бр. 10 

 

Копија од решението за исполнување на условите за почеток со работа на 
студиската програма, издадено од министерството за образобание и наука на 
Република Северна Македонија 

 
Да 
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  Прва акредитација 
 √ Повторна акредитација 
   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовна установа 

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

Ул. „Архимедова“ бр. 3 – Скопје 
ЕМС  Матичен број 
6462618  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 ОСНОВАЊЕ 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 оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнување на 
условите за почеток со работа и дејноста издадено 
од Министерството за образование и наука на 
РСМ 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од Одборот 
за акредитација и евалуација на високото 
образование на РСМ 

/ 

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

/ 

2.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА 
АКРЕДИТАЦИЈА 

Назив на основачот Собрание на Република Македонија 
 

Назив на актот за основање Решение на Владата на НР Македонија 
 

Број и датум на актот за основање 29.11.1946 година 
 

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

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 
условите за почеток со работа и дејноста издадено 
од Министерството за образование и наука на РСМ 

Бр. 338 од 18.06.1946 година 
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Број и датум на Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од Одборот 
за акредитација и евалуација на високото 
образование на РСМ. 

 

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

0807-9/7492/1 од 13.3.2009г 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

√ Државна  Приватна  Мешовита 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

а) Научно подрачје 
(научноистражувачко поле од прво 
ниво) 

Природно-математички (1), техничко-технолошки (2), 
биотехнички (4) општествени (5), хуманистички (6) науки 

 
б) Научно поле (научноистражувачко 
поле од трето ниво) 

Сите полиња од научното подрачје 1. 
Од научното подрачје 2 (225) 
Од научното подрачје 4 (413, 414) 
Од научното подрачје 5 (501, 502, 514) 
Од научното подрачје 6 (610) 

 
в) Научна област Сите области од горенаведените научни полиња 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
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6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ 

 

1. Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018);   

2. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење  високообразовна 
дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); Класификација на научните подрачја, полиња и 
области според Мегународната фраскатиева класификација;  

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

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

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

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

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

8. Закон за воената академија (Службен весник на Република 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. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање  на трет циклус академски студии 

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

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

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

1. Карта на високообразовната установа1 

Назив на високообразовната 
установа 

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

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

Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот (на приват-
на 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. 

 

 
1 Високообразовната установа заклучно до 31 јануари во тековната година до Одборот за акредитација 
поднесува Карта на високообразовната установа која што претставува составен дел на Елаборатите за 
акредитација на студиските програми поднесени од страна единиците на установата планирани за 
реализација во наредната академска година, согласно член 29 од Правилникот за организацијата, 
работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, стандардите за 
акредитација и евалуација, како и други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12);  
Картата се поднесува во два печатени примерока и се објавува на веб страната на установата и веб 
страната на Агенцијата за квалитет на високото образование. Картата со ажурирани податоци се 
поднесува секоја година. 
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менаџмент и заштита на 
културно наследство 

1409-389/4 од 24.9.2020 во постапка 

                                                     МАТЕМАТИКА 

наставна математика 
 

17-225/2 од 23.11.2017 УП1 бр. 14-
3278/2017 од 
10.1.2018  

теориска математика 
 

17-225/3 од 23.11.2017 УП1 бр. 14-
3278/2017 од 
10.1.2018 

математичко 
програмирање 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 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 
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наставна хемија 17–528/2 од 23.03.2017 
 

УП1 14-853 од 
08.05.2017 

 
применета хемија 17–526/2 од 23.03.2017 

 
УП1 14-853 од 

08.05.2017 
 

применета хемија – 
аналитичка биохемија 

1409-525/3 од 15.4.2019 УП1 14-98/2 од 
4.7.2019 

применета хемија – хеми-
ја 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  

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

17-530/2 од 
16.10.2018 

УП 1 бр. 14-2873 од 
18.1.2019г. 

МАТЕМАТИКА 

Математички науки и 
примени 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 
30.8.2018 
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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 

ГЕОГРАФИЈА 

географија  1409-273/2 од 
27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 
18.1.2019г. 

 
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
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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 
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  
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Студиски програми по физика 
Наставна физика 
Теориска физика 
Применета физика 
Геофизика и метеорологија 
Астрономија и астрофизика 
Медицинска физика 
Физика на компјутерски хардвер 
Форензичка физика 
Физика на сончева енергија 
Студиски програми по хемија  
Наставна хемија 
Применета хемија 
Применета хемија – Аналитичка биохемија 
Применета хемија – Хемија на животната средина 
Двопредметни студии 
Биологија-хемија 
Математика-физика 
Математика-информатика  
 
ВТОР ЦИКЛУС 
Студиски програми по биологија 
Биохемија и физиологија 
Едукација во наставата по биологија 
Екологија и биосистематика, модул екологија 
Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 
Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 
 Форензичка биологија 
Биологија-микробиологија 
 
Студиски програми по географија 

Картографија и географски информациски системи  

Демографија 

Туризам двегодишни 

Туризам едногодишни 
Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 
Студиски програми по математика 

математички науки и примена 

математичко образование во основно и средно училиште 
применета математика -математичко моделирање и 

оптимизација  

применета математика-математичка статистика, актуарство и матема-
тичко 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 
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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 

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 хромато-
граф (HPLC); течен хроматограф со масен детектор; два електрохе-
миски инструменти (потенциостат/галваностат); два мобилни, 
микропотенциостати (погодни за работа со студенти); 2D-
електрофореграм 
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 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 напару-
вање; 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 сцин-
тилоскопски детектор; Комплетна опрема за мерење на Х-зрачење; 
Опрема за детекција на неутронски флукс; Опрема за дозиметрија на 
јонизирачки зрачења; Скенирачки електронски микроскоп;  

 ПЦ компјутери (400 работни станици); 25 сервери; Проектори; 
Мрежна опрема; Преносни компјутери  

 Опрема за видео коференција 
 Мрежни уреди за складирање 
 Мултумедијална опрема, аудио опрема 
 Друга опрема 

Број на студенти за кој е добиена 
акредитација 

За ПРВ ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 
редовни: 1014; со кофинансирање 364; вонредни: 82 
За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 111 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

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

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

Вкупно/ наставници според звањето 
- редовни професори - 75 
- вонредни професори – 29 + 3 насловни вонредни 
- доценти  - 8 + 8 насловни доценти 
Одделно/ наставници по Институти 
- Институт за биологија – 31 + 3 насловни доценти 
- Институт за географија – 13 + 1 насловен доцент  
- Институт за етнологија и антропологија – 6 
- Институт за математика – 16+ 1 насловен доцент 
- Институт за физика – 21 + 2 насловни доценти 
- Институт за хемија – 19 + 3 насловни вонредни професори 
- Сеизмолошка опсераваторија – 3 
- студии по информатика 2 
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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 2019/2020 година: 

МАТЕМАТИКА  

Редовни студенти 
I година: 30 
II година: 19 
III година: 36 
IV година: 31  
IX- XIX семестар: 54 

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

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

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ  (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

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

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

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

ФИЗИКА  

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

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

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

ХЕМИЈА  

Редовни студенти 
I година: 47 
II година: 43 
III година: 45 
IV година: 36  
IX- XIX семестар: 41 

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

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИХ):  10,38 

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

БИОЛОГИЈА  

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

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

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

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА) 
Редовни студенти 
I година: 1 
II година: 2 
III година: 0 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 2 
II година: 0 



 

Студиска програма за III циклус - ФИЗИКА      Природно-математички факултет 

 

18 
 

IV година: 3  
IX- XIX семестар: 0 

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

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИБ):  15,1 

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

ГЕОГРАФИЈА  

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

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

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИГ):  36,5 

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

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

Редовни студенти 
I година: 1 
II година: 7 
III година: 3 
IV година: 5  
IX- XIX семестар: 12 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 1 
II година: 2 
III година: 0 
IV година: 3 
IX- XIX 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: 0 
II година: 0 
III година: 0 
IV година: 0  
IX- XV семестар: 3 

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

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  

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

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

 
Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник):  6,2 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се обезбедува 
на повеќе нивоа. На поодделните институти организација на студиите и 
нивна контрола спроведуваат раководителите на институтите и координа-
торите 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 

Согласно Статутот на УКИМ член 347 самоевалуацијата се спроведува на 
интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот процес се врши врз 
основа на Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на 
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година, на две години, на три 
години) 

квалитетот на единиците на Универзитетот, донесено од Универзитет-
скиот сенат (9 седница/30.04.2013). 

Податоци за последната 
спроведена надворешна евалуација 
на установата 

Последната петта надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2017  
година во рамките на надворешната евалуацијата на УКИМ од страна на 
експертски тим номиниран од Европската асоцијација на универзитети, 
во Брисел, во состав: Johanna Maria Liljeroos, Tampere, Finland, Borje 
Lennart Olausson, Asa, Sweden, Georg Schulz, Salzburg, Austria, Andree 
Sursock, N/A и Janis Vetra, Latvia. 
Подетално на следниот линк::  
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 
 

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

Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј“ во Скопје е водечка академска институција според мериторни 
критериуми за евалуација засновани на бројноста на објавени научни 
трудови во земјата и во странство. Околу 30% од сите публикации во 
списанија со фактор на влијание објавени од автори од Р. Македонија, 
припаѓаат на трудовите објавени од научниот кадар на ПМФ. Според 
анализата направена на почетокот на 2015 година врз основа на базата 
SCOPUS, научниот кадар на ПМФ објавил повеќе од 2000 публикации 
цитирани од оваа база (која е една од најрелевантните бази за анализа на 
научната публицистика). 
Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има свои 
претставници секоја година. 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. 

 
 
 

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

1 Назив на студиската програма  
 

ФИЗИКА 

2 Назив на единица на Универзитетот 
 

Институт за физика, ПМФ, Скопје 

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

02-2016/2 од 29.12.2020 

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

 
02-433/14 од 25.03.2021 

5 Научно подрачје  
(Фраскатиева класификација) 

Подрачје: Природно-математички науки 
Поле: 103 Физика  
Област: 10300 Физика 

6 Вид на студии 
 

Докторски студии 
 

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

Трет циклус на студии (VIII) 
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8 Години и семестри на траење на 
студиската програма 
 

Три година т.е. 6 (шест) семестри. 

9 Оптовареност на студиската програма 
изразена во ЕКТС-кредити  
 

180 ЕКТС 

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

 
Доктор на физички науки 

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

 
PhD in Physics 

12 Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската програма 
 

 
2021/22 

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

 
20  

14 
Јазик на којшто ќе се изведува 
наставата 
 

Македонски јазик. 
Во рамките на прозорци на мобилност дефинирани 
се предмети за кои наставата ќе се изведува и на 
англиски јазик. 

15 

Начин на финансирање на 
предложената студиска програма 
 

Сопствена партиципација на докторантот во 
вкупна вредност од 3950 евра (во денарска 
противредност според средниот девизен курс 
на НБРСМ). Овие средства не ги вклучуваат 
трошоците за истражување и  за меѓународната 
мобилност кои, доколку не постои можност да 
бидат финасирани од страна на некој проект или 
друг финансиски механизам дополнително паѓаат 
на товар на кандидатот  

16 

Услови за запишување на студиската 
програма посебно за редовни, 
вонредни и странски студенти 

Условите за запишување на сите студенти се 
исти и ќе бидат наведени во Конкурсот кој го 
објавува Докторската школа при УКИМ.  
На третиот циклус од студиите по физика, може да 
се запишуваат кандидати кои завршиле студии од 
вториот циклус по физика и сродни науки, со 
вкупно освоени 300 кредити од претходното 
образование. 

17 Информација за продолжување на 
образованието 
 

 

 
 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Институтот за физика како средиште на високообразовната настава, научните и 
апликативните истражувања во областа на физиката е составен дел на Природно-
математичкиот факултет. Првата институција во Македонија што почнала да работи на 
проблемите од физиката е Катедрата за физика што е формирана на 3 декември 1946 година. 
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Таа влегува во составот на Природно - научниот оддел на Филозофскиот факултет основан 
на 29 ноември 1946 година.  

    Природнонаучните дисциплини се оддвојуваат од Филозофскиот факултет во 1958 
година и се формира Природно - математичкиот факултет. Следната позначајна 
реорганизација се случува во 1976 година кога од Институтот за физика од ПМФ, катедрите 
за физика од Универзитетот “Кирил и Методиј” и Сеизмолошката опсерваторија се формира 
Факултетот за физика којшто постои до 1985 година кога повторно се формира Природно-
математичкиот факултет и кој функционира до денес и наликува на своевиден универзитет.  

Што се однесува до научноистражувачката работа на полето на физиката, првиот труд 
е публикуван во Годишниот зборник на Природно - научниот оддел на Филозофскиот 
факултет за 1948 година. Оттогаш наваму професорите и асистентите на Институтот за 
физика ги објавуваат своите научни трудови не само во домашните списанија туку, и во 
реномирани странски списанија од повеќе области од физиката и покрај скромните услови 
за научна работа, како лаборатории, апаратура, фонд на списанија и книги.  

Постдипломските студии по физика на ПМФ се започнати во 1969 година и тие се 
меѓу првите кои се организирани на нашиот Универзитет. Студиите се организирани во две 
насоки: физика на тврдо тело и физичка оптика, а во наставата се вклучени професори од 
Институтот и од Свеучилиштето во Загреб и Белградскиот универзитет. Подоцна се 
отворени уште три насоки: за сончева енергија, за теориска физика и за методика на 
наставата по физика. Првиот докторат по физички науки на Институтот за физика е одбранет 
во 1960 година од Георги Мавродиев по наслов: ,,Исправителни дејства во чист бунзенов 
пламен’’. Научната работа на Институтот се одвива преку научни проекти финансирани од 
домашни институции и од меѓународни извори, бидејќи Институтот соработувал со повеќе 
универзитети надвор од земјава.  

Современите текови во науката и образованието, налагаат потреба од континуирано 
образување со воведување на нови наставни содржини кои ќе овозможат следење на новите 
трендови и обезбедување на кадри способни да се соочат со предизивиците на современото 
општество и пазарот на трудот. Секојдневно се објавуваат бројни научни откритија кои 
придонесуваат кон подобро разбирање на физичките процеси. Новите откритија и сознанија 
од областа на физичките науки ја наметнуваат потребата истите да се вклопат во наставните 
програми. Студентите од третиот циклус на студии ќе се здобијат со нови, современи знаења 
кои би можеле да ги применат во научно-истражувачките, апликативните и едукативните 
процеси поврзани со нивното професионално ангажирање.  

Одржувањето на студиската програма по физика од трет циклус има за цел да 
обезбеди покриеност на еден од основните фунадаменти на науката на највисоко ниво на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Таа е неопходна за одржувањето на високото реноме 
на универзитетот, којшто е единствениот во Република Македонија којшто има самостојни  
студии  по   физика  од  сите  степени.  Опстојувањето  и   натамошното развивање на 
овие студии е неопходен услов за забрзување на научно-технолошкиот развиток на 
Република Македонија и за довршувањето на процесот на Европските интеграции. 

Специфична цел на измените и дополнувањата на студиската програма од трет циклус 
студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет е да се надополни 
списокот на изборни предмети со нови предмети коишто во меѓувреме биле подготвени и за 
коишто потенцијалните студенти покажале интерес и да внесат измени и дополнувања на 
постоечката студиска програма согласно Законот за Високото Образование со кој се 
регулира третиот циклус на студии.  

 



 

Студиска програма за III циклус - ФИЗИКА      Природно-математички факултет 

 

22 
 

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

 
Дефинирањето на профилите во студиската програма за третиот циклус студии од областа 

Физика, во основа се темели на две начела, првото е дека програмата треба да оспособи кадри 
за научно-истражувачка работа од една фундаментална научна област, подготвени да се 
вклопат во глобалниот простор на современата наука, а второто е дека третиот циклус студии 
треба да обезбеди стекнување на потесна стручност од области, потребни за пазарот на 
трудот. 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. Во оваа смисла, соодветно 
за VIII академски степен, студиската програма опфаќа содржини коишто профилираат кадри 
оспособени за самостојна научно-истражувачка работа, преку предметите од подрачјето на 
теориската физика, физиката на тврдото тело, астрономијата и астрофизиката, и стручњаци 
од областите на применетата физика, медицинската физика и метеорологијата, што е во 
согласност со барањата на пазарот на трудот. 
 Групата предмети од областа на теориската физика, како што се предметите од 
доменот на математичкото моделирање на физичките процеси, квантната механика и 
статистичката физика, има за цел да обезбеди научници подготвени самостојно да водат 
фундаментални научни проекти и да остваруваат домашни и меѓународни соработки. 
Солидната теориска подготовка на нашите кандидати ќе ги оспособи за вклопување во 
истражувањата од сродните теориски дисциплини, но исто така ќе им обезбеди и 
комплементарност со експерименталните дисциплини. Групата предмети од доменот на 
примената на компјутерските симулации во физиката, пред се од делот на нелинеарната 
динамика,  физиката на комплексни системи и електронската структура на материјалите, 
овозможува профилирање на научници и стручњаци подготвени за примена на современите 
нумерички методи, како и користење на моќните компјутерски ресурси, како што се 
компјутерските кластери за опсежни пресметки и анализи, без коишто не може да се замисли 
современата наука.   

Групата предмети од медицнската физика ќе обезбеди научници кои ќе можат 
самостојно да применуваат процедури кои што вклучуваат јонизирачко зрачење за 
дијагностички цели или за терапевтски цели. Воедно тие ќе може да работат во медицинските 
инситуции каде што ќе бидат надлежни за спроведување на законските  одредби и стандарди 
за обезбедување на квалитет и заштита од зрачење  во истражувачки центри чија област на 
истражување се медицинската физика и нејзината примена во медицината. Групата предмети 
од астрономијата и астрофизиката ќе обезбеди научници кои ќе можат самостојно да 
анализираат  и толкуваат резултати добиени од лабораториски астрофизички експерименти, 
или од астрономски бази, како и  да  прават теориски истражувања и моделирање на 
структура на ѕвезди.  
Групата предмети од областа на применетата физика покрива две значајни насоки во 
современите истражувања поврзани со развојот на новите технологии, како во европски 
рамки така и пошироко. Првата се однесува на проучување на својствата на напредните 
материјали и разни структури базирани на нив (органски спроводници и суперспроводници, 
материјали што манифестираат електрохромизам, меки материјали, тенки филмови за 
фотоволтаична конверзија, хетероструктури за примена во микроелектрониката и сл.). 
Втората група предмети е фокусирана на стекнување на неопходните знаења и практични 
вештини поврзани со експерименталните техники кои се користат за физичка 
карактеризација на материјалите, вклучувајќи ја и карактеризацијата на структури со 
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нанометарски димензии, како и уредите во кои тие се вградени. Дополнително, студентите 
може да изберат и теориски ориентирани предмети во кои се изучуваат техниките на  
компјутерско симулирање на својствата на материјалите, кои се комплементарни на 
експерименталните и денес претставуваат составен дел од праксата на применетите 
физичари. Паралелно со процесот на стекнување на формални знаења, студентите се 
обучуваат да пишуваат извештаи, усно да ги презентираат своите резултати, да подготвуваат 
поднесоци за научно-истражувачки проекти и активно да учествуваат во процесите на 
меѓународна соработка. Стекнатите знаења и вештини им обезбедуваат компетенции за 
самостојни научно-истражувачки и апликативни активности ориентирани кон примената на 
физиката во неколку различни техничко-технолошки правци. Овие кадри ќе бидат 
добредојдени во развојните лаборатории на редица компании во земјава, главно странски 
капитал, но можат да бидат од исклучителна корист за домашните старт-ап и спин-оф 
компании кои допрва треба да се пласираат на меѓународниот пазар. Знаењата поврзани со 
примената на софистицирани експериментални техники, како и процесите на калибрација на 
мерните инструменти, ги прави подобни за работа во метролошките лаборатории во 
индустријата, но и во разни јавни установи чија работа вклучува прецизни мерења.  

 Покрај оспособеноста за научно-истражувачка работа, кандидатите ќе бидат 
оспособени и за пренесување на знаењата и примена на современите методи и пристапи во 
наставно-образовната дејност во високото образование. Овие профили се подготвени да 
работат на универзитети, на коишто е застапена физиката и сродните научни дисциплини,  
научно-истражувачките институти и во индустријата, каде што има научно-истражувачки 
лаборатории. 

5. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии со 180 ЕКТС, 
студиска програма ФИЗИКА, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

 
Ниво во Националната 
рамка на високообразовните 
квалификации 

 
Високо образование 

Ниво во Европската 
рамка на 
високообразовни 
квалификации 

VIII 
  

8 
  

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

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

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање 
Покажува високо ниво на систематизирано знаење и разбирање кое 
се надоградува на знаењето од прв и втор циклус студии, 
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применувајќи научни  методи за решавање на сложени проблеми 
од разни области во физиката.   
Ја разбира физичката природа на проблемите што треба да се решат 
и ги знае постапките кои треба да се применат за решавање на 
проблемите. 
Знае и ги разбира современите текови во физиката. 

Примена на знаењето и 
разбирањето 

Знае да работи со резултати добиени од истражувањата. 

Ги одбира и организира битните информации и ги соопштува јасно 
и прецизно, на различни начини користејќи научна терминологија. 

Способен е да води истражување, критички да размислува и да 
носи заклучоци. 

Применува математички и статистички методи за моделирање и 
анализирање резултати.  

Осмислува, подготвува и прави истражувања. Притоа, користи 
соодветни алатки. 

На природните појави гледа од научен аспект, за нивно 
објаснување се служи со научниот метод. Користејќи го јазикот на 
математиката, математички и физички модели, симболичка, 
логичка, графичка и статистичка анализа умее да решава проблеми 
и да ги толкува нивните решенија.  

Способност за проценка 

Го следи развитокот на современата физика. 

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. 

Покажува способност за оценување и селекција на научни теории, 
методологии, алатки и општи вештини од предметните области и 
поставување на нови методи базирани врз научна основа. 

Комуникациски 
вештини 

Способен е за вербална и невербална комуникација, но знае да 
користи и други средствата за комуникација. 

Знае да ги презентира добиените резултатите 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. 

Следи тековна научна литература и поседува вештини за соодветна 
критична евалуација на истата во насока на усовршување во 
потесната дејност. 
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Демонстрира совладани вештини за учење – концентрација, читање, 
слушање, меморирање, следење на литература од примарни, 
секундарни, како и терциерни извори на информации. Ефективно го 
планира и користи времето. 

 
 
 

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

 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање 

Студентите по завршување на студиите од третиот циклус треба 
да покажат високо ниво на систематизирано знаење и разбирање 
од соодветните научни области опфатени со студиската 
програма; 
Студентите треба да обезбедат пошироко знаење на научните 
теории, теориските модели и на експерименталните методи кои 
се применуваат во научните истражувања. 
Студентите треба да бидат потготвени за самостојно 
истражување во доменот на специфичните дисциплини, 
презентирање на резултатите од истражувањата, изработка на 
научни трудови;  
Студентите треба да развијат експертски вештини при 
дизајнирање на истражувањата и примена на методите во областа 
од интерес.   

Примена на знаењето и 
разбирањето 

Знаењата и вештините што студентот ги стекнува во овој циклус 
на студии успешно ги применува во научните истражувања за 
решавања на проблеми од физичките области опфатени со 
студиската програма. 
При тоа, применува математички и статистички методи за 
моделирање и анализирање на резултатите, осмислува, 
подготвува и прави нови научни истражувања. На проблемите 
гледа од научен аспект, за нивно објаснување се служи со 
научниот метод. Користејќи го јазикот на математиката, 
математички и физички модели, симболичка, логичка, графичка 
и статистичка анализа умее да решава проблеми и да ги толкува 
нивните решенија.  

Студентите се оспособени да работат со инструментите и уредите 
што се користат во научните области опфатени со студиската 
програма и истите да ги користат за научно-истражувачки цели.  
Студентите се оспособени за избор на соодветни научни теории и 
методолгии за евалуација и успешно да ги презентираат  
резултатите добиени од научно-истражувачката работа.  
Студентите се оспособени за планирање и изведување на значајни 
научно-истражувачки проекти. 
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Способност за 
проценка 

Критички ги проценува стручните и научни идеи од физиката и 
изведува точни заклучоци.  
Покажува способност за иницирање на истражувачки проекти за 
нови откритија кои ќе генерираат нови знаења и вештини во 
полето на физиката и во својата потесна научна област; 
Поседува етичка свесност и способност за разбирање на 
проблемите од социјален тип коишто се конфронтираат со 
професијата и ги разбира етичките карактеристики на 
истражувањето. 
Низ акциски истражувања ја проценува својата работа и прави 
соодветни измени за подобрување на резултатите. 

Комуникациски 
вештини 

Студентот стекнува вештина самостојно да пребарува по физички 
бази на податоци, научни статии и други извори, да ги 
идентификува потребните информации, да ги сортира и 
употребува за свои цели.  
Вешто комуницира со колеги од својата научна област на кои им 
испраќа свои резултати, дискутира и дава своја проценка за 
одредени теми. 
Оспособен е на експертската јавност на концизен и стручен 
начин, да ги пренесува во усна и во писмена форма, своите 
сознанија од истражувањата. При презентирањето дава одговори 
на специфични прашања со самодоверба и компетенција.  
Покажува одлична приспособеност при тимска научно 
истражувачка работа водејќи сметка за заедничките цели и 
почитување на временските рокови.  
При опишувањето на научната работа води сметка за авторството 
на добиените резултати и точно ги цитира користените извори без 
да ги нарушува правата на интелектуална сопственост. 
Студентот покажува одговорност во однесувањето кон 
природното опкружување и животната средина. 

Вештини за  учење 

Студентот ја разбира потребата за доживотно учење и ги користи 
сите расположиви средства и можности за професионален развој; 
Покажува голема самостојност во определувањето на целите и 
постигањата на лични или тимски резултати; 
Пројавува способност за пребарување и користење на физичка и 
друга научна и техничка литература, како и на сите други извори 
на информации релевантни за истражувачка работа и за развој на 
научно-истражувачки и развојни проекти; 
Користи средства за да биде информиран за новите методи и 
правци на развитокот и пружа стручни совети за подрачјето 
на нивната можна употреба; 
Пројавува способност за навлегување во нови полиња преку 
независни истражувања и поврзување со сопствените претходни 
резултати. 
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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  

 

Семестар 

Код 
или 

реден 
број 

Назив на 
предмет/активност 

Број на ЕКТС-кредити 
Припадност на 

предмет/активност 
согласно ЗВО 

Задолжителни 
предмети/активнсоти 

Изборни 
предмети 

Прв 

 
Етика во 
научноистражувачката 
работа од областа 

3  Академска обука 

 
Методологија на 
научноистражувачката 
работа од областа 

3  Академска обука 

 

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

 6 Академска обука 

 

Предмет од 
студиската програма 
за стекнување 
напредни знаења 
(Задолжителен или 
изборен) 

0 6 Академска обука 

 

Предмет од 
студиската програма 
за стекнување 
напредни знаења 
(Задолжителен или 
изборен) 

 0  6 Академска обука 

 

Предмет од 
студиската програма 
за стекнување 
напредни знаења  

0 6 Академска обука 

   Вкупно  6 124  

Втор 

 

Предмет од 
студиската програма 
за стекнување 
напредни знаења  

 6 

Академска обука 

 

Предмет од 
студиската програма 
за стекнување 
напредни знаења  

 6 

Академска обука 

 

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

14  

Независен 
истражувачки проект 
под менторство 
(докторски проект) 

 
Прва годишна 
конференција 

4  
Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 
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   Вкупно 18 12  

Трети 

 
Предлог-докторски 
проект 

27  
Независен 
истражувачки проект 
под менторство 
(докторски проект) 

 
Прв докторски 
семинар 

3  
Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

    Вкупно 30   

Четврти 

 
Изработка на 
докторскиот труд 

20  

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

 
Меѓународна 
мобилност 

6  Меѓународна 
мобилност 

 
Втора годишна 
конференција 

4  
Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

   Вкупно 30   

Петти 

 

Активности за 
објавувањето на два 
труда во референтна 
научна публикација  

20  

Објавување во 
референтни научни 
публикации и активно 
учество на 
меѓународни собири 
во врска со 
докторскиот труд1 

 
Учество на 
меѓународен собир  

7  

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

 
Втор докторски 
семинар 

3  
Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

   Вкупно 30   

Шести 

 
Трета годишна 
конференција 

4  
Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

 
Одбрана на 
докторскиот труд 

26  

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

    Вкупно 30   
1 Во Член 43 став 1 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 
циклус академски студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 530 од 31.12.2020 г.), стои: 
“(1) Советот на студиската програма ќе дозволи одбрана на докторски труд, кога кандидатот објавил најмалку 
два труда во референтна научна публикација, согласно со Законот за високото образование, како прв автор 
или автор за кореспонденција. Трудовите мора да бидат во врска со предметот на истражување на докторскиот 
труд, објавени во периодот на студирање на третиот циклус – докторски студии. Во студиската програма 
може попрецизно да се дефинираат видот и форматот на трудовите и видот на референтната научна 
публикација, што се предуслов за одбрана на докторскиот труд.” 
Согласно оваа формулација Советот на студиската програма – ФИЗИКА попрецизно го дефинира видот на 
овие трудови. Имено, неопходен услов за дозвола за одбрана на докторскиот труд е најмалку еден труд (од 
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минумум двата) да биде објавен (или прифатен за објавување со приложување на валиден доказ) во списание 
кое, во годината во која е објавен трудот, е индексирано во датабазата Web of Science или во датабазата 
Scopus. Останатите услови, дефинирани во членот 43 став 1, остануваат непроменети (кандидатот е прв автор 
или автор за кореспонденција во најмалку два труда, а трудовите мора да бидат во врска со предметот на 
истражување на докторскиот труд, објавени во периодот на студирање на третиот циклус). 

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

 

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

 

Ред. 
број 

Код Назив на предметот Семестар ЕКТС 

Научна област 
на која му 
припаѓа 

изборниот 
предмет 

1. 
 
ДФИЗ2/301 

Етика во научно-истражувачката 
работа од областа  

 
Прв 3    / 

2. 
ДФИЗ2/302 Методологија на научно- 

истражувачката работа од областа 
 
Прв 3   / 

 

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

 

 

Ред. 
број 

Код Назив на предметот Семестар ЕКТС 
Научна област на 
која му припаѓа 

изборниот предмет 

1. 
U08S06P01 Презентација на научни 

резултати 
Прв 

6   / 

2. 
U08S06P02 Улогата на астрономијата 

во културата и општеството   
Прв 

6  / 

3. 
U08S06P03 Форензичка 

криминалистика 
Прв 

6  / 

 

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

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

 

Ред. 
број 

Код Назив на предметот Семестар ЕКТС 

Научна област 
на која му 
припаѓа 

изборниот 
предмет 

1. 
ДФИЗ2/304 Апсорпција и расејување на 

електромагнетни бранови 
I или II 

6 Физика 
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2. 
ДФИЗ2/305 Физика на органски 

суперспроводници и спроводници 
I или II 

6 Физика 

3. 

ДФИЗ2/306 
 

Транспарентни спроводливи и 
фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици   

I или II 
6 Физика 

4. 
ДФИЗ2/307 Тенки филмови за фотоволтаични 

колектори 

I или II 
6 Физика 

5. ДФИЗ2/308 Физика на Сончевиот систем I или II 6 Физика 

6. ДФИЗ2/309 Електрохромизам I или II 6 Физика 

7. 
ДФИЗ2/310 Нелинеарна динамика на комплексни 

мрежи 

I или II 
6 Физика 

8. 
ДФИЗ2/311 Електронска структура на материјалите: 

теорија и симулации 

I или II 
6 Физика 

9. ДФИЗ2/312 Напредни методи за радиотерапија  I или II 6 Физика 

10. ДФИЗ2/313 Електронска теорија на металите I или II 6 Физика 

11. 
ДФИЗ2/314 Зебеков и Нернст ефект во органски 

суперспроводници  
I или II 

6 Физика 

12. ДФИЗ2/315 Фотоволтаични ќелии I или II 6 Физика 

13. 
ДФИЗ2/316 Фотометрија и спектрофотометрија на 

мали планети 

I или II 
6 Физика 

14. 
ДФИЗ2/317 Физички принципи на напредните 

имиџинг техники во медицината 

I или II 
6 Физика 

15. 
ДФИЗ2/318 Методи во истражувањата на тенките 

филмови  
I или II 

6 Физика 

16. 
ДФИЗ2/319 Kвантномеханички осцилаторни 

системи 

I или II 
6 Физика 

17. ДФИЗ2/320 Компјутерски симулации во физиката I или II 6 Физика 

18. 
ДФИЗ2/321 Модулирање на ласерска светлина и 

примена 

I или II 
6 Физика 

19. 

 
ДФИЗ2/322 Физичка оптика I или II 6 Физика 

20. ДФИЗ2/323 Физика на биомолекули I или II 6 Физика 

21. ДФИЗ2/324 Физика на биолошки системи I или II 6 Физика 

22. 
ДФИЗ2/325 Линеарна и нелинеарна генерација на 

високо-фреквентни акустични бранови 
во органски суперспроводници 

I или II 
6 Физика 

23. ДФИЗ2/326 Физика на ѕвезди  I или II 6 Физика 

24. 
ДФИЗ2/327 Пренос на зрачење во ѕвездените 

атмосфери  
I или II 

6 Физика 

25. 

 
ДФИЗ2/328 Основи на физиката на тенки 

филмови  
I или II 

6 Физика 
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26. 
ДФИЗ2/329 Електрично карактеризирање на 

полуспроводници 

I или II 
6 Физика 

27. ДФИЗ2/330 Физика на меки материјали  I или II 6 Физика 

28. ДФИЗ2/331 Основи на нелинеарна динамика  I или II 6 Физика 

29. ДФИЗ2/332 Нелинеарна фотоника  I или II 6 Физика 

30. 
ДФИЗ2/333 Статистичка физика на комплексни 

мрежи  
I или II 

6 Физика 

.31. ДФИЗ2/334 Биофизички модели  I или II 6 Физика 

32. 
ДФИЗ2/335 Анализа на сигнали од нелинеарни 

динамички системи  
I или II 

6 Физика 

33. ДФИЗ2/336 Нелинеарни осцилации и интеракции  I или II 6 Физика 

34. ДФИЗ2/337 Мерење на радиоактивноста I или II 6 Физика 

35. 
ДФИЗ2/338 Стохастички процеси во комплексни 

системи  
I или II 

6 Физика 

36 
ДФИЗ2/339 Примена на фракциското сметање во 

физиката  
I или II 

6 Физика 

37. ДФИЗ2/340 Нанокарактеризација на материјали   I или II 6 Физика 

38. ДФИЗ2/341 Квантен транспорт  I или II 6 Физика 

39. ДФИЗ2/342 Спинтроника I или II 6 Физика 

40. ДФИЗ2/343 
Моделирање на атмосферско-
хемиските процеси 

I или II 
6 Физика 

41. ДФИЗ2/344 
Нумеричка прогноза на времето и 
климата и метеоролошки екстреми 

I или II 
6 Физика 

42. ДФИЗ2/303 
Математички методи во наука и 
технологија 

I или II 
6 Физика 

 

Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети/активности и изборните 
предменти на студиската програма 

 

Семестар 
Број на задолжителни 
предмети/активности 

Број на изборни предмети Вкупно предмети 

Прв 2 4 6 

Втор 2 2 4 

Трет 2 / 2 

Четврти 3 / 3 

Петти 3 / 3 

Шести 2 / 2 

Вкупно 14 6 20 

% застапеност 70% 30% 100% 
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Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните предмети 

Траење на 
студиите 
(години)/ 

вкупен број 
на ЕКТС-

кредити на 
студиската 
програма 

Вкупна оптовареност изразена 
преку ЕКТС-кредити 

Оптоварност за задолжителните 
предмети изразена преку ЕКТС-

кредити 

Оптоварност за изборните 
предмети изразена преку 

ЕКТС-кредити 

А 

Вкупен број 
на ЕКТС-

кредити од 
наставните 
предмети 

А1 

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

Б 

Вкупен број на 
ЕКТС-кредити од 
задолжителните 

наставни 
предмети 

Б1 

Процентуална 
застапеност на 

ЕКТС-кредити од 
задолжителните 

наставни 
предмети во 

однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС-кредити на 

студиската 
програма 

В 

Вкупен 
број на 
ЕКТС-

кредити 
од 

изборните 
наставни 
предмети 

В1 

Процентуална 
застапеност 
на ЕКТС-

кредити од 
изборните 
наставни 

предмети во 
однос на 

вкупниот број 
на ЕКТС-

кредити на 
студиската 
програма 

3 години 
180 

180 

 
100% 144 80% 36 20% 

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

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

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

циклус 
Семестар 

1.  Проф. д-р Олга Галбова 1.  Апсорпција и расејување на електромагнетни бранови 
2.  Електронска теорија на металите 
3.  Стохастички процеси во комплексни системи (50%)  
4.  Спинтроника (30%)  

I или II 

2. Проф. д-р Мимоза Ристова 1. Современи методи во радиотерапијата 
2. Форензичка криминалистика 
3. Методи во истражувањата на тенките филмови 

I или II 

I 

3.  Проф. д-р Благоја  

Вељаноски 

1. Етика во научно-истражувачката работа од областа 

2. Методологија на научно-истражувачката работа од 
областа (50%) 

I  

I  

4.  Проф. д-р  Јулијана   

Велевска 

1.  Електрохромизам I или II 

5.  Проф. д-р Маргарета    

Пецовска Ѓорѓевиќ 

1. Физика на биомолекули 

2.  Физика на биолошки системи 

I или II 

6.  Проф. д-р Атанас     

Танушевски 

1. Транспарентни спроводливи и фотоспроводливи 
филмови за фотоволтаици  
2. Фотоволтаични ќелии  
3. Тенки филмови за фотоволтаични колектори 

I или II 

7.  Проф. д-р Наце Стојанов 1. Компјутерски симулации во физиката I или II 

8.  Проф. Д-р Оливер Зајков 1. Презентација на научни резултати I  



 

Студиска програма за III циклус - ФИЗИКА      Природно-математички факултет 

 

33 
 

2. Методологија на научно- истражувачката работа од 
областа (50%) 

I 

9.  Проф. д-р Гордана       

Апостоловска 

1. Физика на Сончевиот систем 
2. Фотометрија и спектрофотометрија на мали планети 
3. Улогата на астрономијата во културата и општеството 

(50%)    

I или II 

I или II 

I 

10.  Проф. д-р Даница        

Крстовска 

1. Физика на органски суперспроводници и спроводници 

2. Зебеков и Нернст ефект во органски суперспроводници 

3. Линеарна и нелинеарна генерација на високо-
фреквентни акустични бранови во органски 
суперспроводници 

I или II 

11.  Проф. д-р Сузана   

Топузоски 

1. Модулирање на ласерска светлина и примена 

2. Физичка оптика 

I или II 

12.  Проф. д-р Весна Гершан 1. Физички принципи на напредните имиџинг техники во 
медицината 

I или II 

13.  Проф. д-р Олгица    

Кузмановска 

1. Физика на ѕвезди 

2. Пренос на зрачење во ѕвездените атмосфери  
3. Улогата на астрономијата во културата и општеството 
(50%)       

I или II 

I или II 

I  

14. Вонр. проф. д-р Ирина 
Петреска 

1. Електронска структура на материјалите: теорија и 
симулации 

2. Kвантномеханички осцилаторни системи 

I или II 

15. Вонр. проф. д-р 
Александар Ѓурчиновски 

1. Нелинеарна динамика на комплексни мрежи 

2. Примена на фракциското сметање во физиката (50%)   

I или II 

16. Вонр. проф. д-р 
Александар Скепаровски 

1. Основи на физиката на тенки филмови 
2. Електрично карактеризирање на полуспроводници 
3. Нанокарактеризација на материјали (30%) 
4. Квантен транспорт (30%) 

I или II 

17. Вонр. проф. д-р Ламбе 
Барандовски 

1. Мерење на радиоактивноста I или II 

18. Вонр. Проф. д-р Ристе 
Попески - Димовски 

1. Физика на меки материјали I или II 

19. Насловен доцент 

д-р Трифче Сандев 

1. Стохастички процеси во комплексни системи (50%) 

2. Примена на фракциското сметање во физиката (50%)   

I или II 

20. Проф. д-р Владо 
Спиридонов 

1. Моделирање на атмосферско-хемиските процеси 

2. Нумеричка прогноза на времето и климата и 
метеоролошки екстреми 

I или II 

21.  Проф. д-р Никита 
Шекутковски 

1. Математички методи во наука и технологија I или II 

22. Научен советник, д-р 
Љупчо Хаџиевски 

1. Основи на нелинеарна динамика 

2. Нелинеарна фотоника 

I или II 

23. Проф. д-р Љупчо 
Коцарев 

1. Статистичка физика на комплексни мрежи  

2. Биофизички модели 

I или II 
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24. Вонр. проф. д-р 
Томислав Станковски 

1. Анализа на сигнали од нелинеарни динамички системи 

2. Нелинеарни осцилации и интеракции 

I или II 

25. Проф. д-р Владо Лазаров 1. Нанокарактеризација на материјали (70%) 
2. Квантен транспорт (70%) 
3. Спинтроника (70%) 

I или II 

 

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

Табела 8.1. Список на акредитирани ментори2 

 Акредитиран ментор 
Наставно-научно 

звање на менторот  
Број  и датум на решение за акредитација 

на ментор 

1. д-р Мимоза Ристова Редовен професор 1409-412/8 21.03.2018 

2. д-р Атанас Танушевски Редовен професор 1409-329/2 26.07.2019 

3. д-р Гордана Апостоловска Редовен професор 1409-412/6 21.03.2018 

4. д-р Сузана Топузоски Редовен професор 1409-412/3 21.03.2018 

5. д-р Весна Гершан Редовен професор 1409-412/9 21.03.2018 

6. д-р Олгица Кузмановска Редовен професор 1409-311/2  10.05.2018 

7. д-р Александар Ѓурчиновски Вонреден професор 1409-412/4 21.03.2018 

8. д-р Ирина Петреска Вонреден професор 1409-412/5 21.03.2018 

9. д-р Александар Скепаровски Вонреден професор 1409-412/7 21.03.2018 

10. д-р Ристе Попески-Димовски Вонреден професор 08-202/7  17.02.2021 

11 д-р Ламбе Барандовски Вонреден професор 08-202/7  17.02.2021 

12 д-р Даница Крстовска Редовен професор 08-286/4 18.03.2021  

 

 

Табела 8.2. Список на поднесени барања за акредитација на ментори3 

 Наставник 
Наставно-научно звање 

на менторот  
Број  и датум на решение за 

акредитација на ментор4 

1.    

2.    

3.    

 
2 Се пополнува доколку се бара повторна акредитација на студиска програма. 
3 Се пополнува доколку се бара акредитација на нова студиска програма. 
4 Се наведува архивскиот број под кој е заверено барањето за акредитација на ментор  во високообразовната 
институција што го поднесува барањето. 
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9. Список на научноистражувачки проекти со кои се опфатени 
најмалку 20% од наставниот кадар 

 
Табела 9.1. Список на наставници и научноистражувачки проекти 

 

 Наставник Назив на научноистражувачкиот проект  
Година на 

реализација 

1. Проф. д-р Мимоза 
Ристова 

EU DG-RTD via a special instrument ‘Service 
facility in Support of the Strategic Development of 
International Cooperation in Research and 
Innovation N30-CE-0838742/00-87 

2019-2021 

  HITRI-Plus Project (Coordinating institution CNAO) 
-  

Почнува на  
01.04.2021 

  CA16101 - MULTI-modal Imaging of FOREnsic 
SciEnce Evidence. -MULTIFORSEE 

European  
COST 
framework/  

  2017-2021 

2. Проф. д-р Весна 
Гершан 

Enhancement of radiation protection of patients by 
implementation of Patient Dose Tracking System 

National IAEA 
Project MAK 
6017, 2018 -
2019 

  Applying Best Practices for Quality and Safety in 
Diagnostic Radiology 

Regional 
project IAEA 
RER6038, 
2018-2020 

  Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring 
Radiation Protection of Individuals Undergoing 
Medical Exposure 

Regional 
project IAEA 
RER9147, 
2018-2020 

3. Проф. д-р Ирина 
Петреска 

Пренос на полнежи во молекулски кластери: 
модели и симулации 

Билатерален 
проект МОН 
Австрија 
(2018-2020) 

  Молекули во нанокафези и нанореактори, 
динамика, спектроскопски својства и 
реактивност преку хибриден статистичко 
физички-квантномеханички пристап 

Билатерален 
проект МОН 
Австрија 
(2018-2020) 

  Моделирање на пропагацијата на 
контаминирачки честички 

Билатерален 
проект МОН 
Кина 
(2020-2021) 

  Случајни процеси за пребарување, Левиеви 
летови, и случајни прошетки кај комплексни 
мрежи 

DFG, 
Германија 
(2016-2018) 

  COST, CA 15128 - Molecular spintronics  
(MOLSPIN) 

 

European 
COST 
framework/ 
(2016-2020) 
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4. Проф. д-р Александар 
Скепаровски  

Мемориски својства на мултислојни HfO2/Al2O3 
структури добиени со депозиција на атомски 
слоеви 

УКИМ/ 2018 

  
Multilayered high-k dielectric structures for 
application in non-volatile flash memories 

Bulgarian 
National 
Science Fund 
2019  

5. Проф. д-р 

Гордана Апостоловска 

COST, CA 18104 – Revealing the Milky Way with 
Gaia 

 

European 
COST 
framework 
(2018-2022) 

6. Проф. д-р  
Сузана Топузоски 

COST Action CA17113, Trapped Ions: Progress in 
classical and quantum applications 
Action Chair: Dr. Markus Hennrich 
 

European 
COST 
framework 
(2018-2022) 
 

7. Проф. д-р Олгица 
Кузмановска 

PHAROS (CA16214) „The multi-messenger physics and 
astrophysics of neutron stars“, 2017-2021. 

 

European 
COST 
framework 
(2017-2021) 

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

 

  Број на наставници 

1. Вкупен број на наставници на високообразовната установа (на 
студиската програма – физика од Институтот за физика, ПМФ) 

18 

2. Вкупен број на наставници вклучени во реализација на 
научноистражувачки проекти (на студиската програма – физика од 
Институтот за физика, ПМФ) 

7 

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

39 % 

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

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

акредитација на општата ранг листа на рангирани универзитети 
 

Државен ранг Светски ранг Назив на високообразовната установа 
1. 1607 University Ss. Cyril and Methodius – Skopje 
2. 4458 Southeast Europeан University  
3. 4677 State Universty of Tetovo 
4. 5718 University “Goce Delcev” – Stip  
5. 5812 Saint Clement of Ohrid University of Bitola  
6. 9419 International Balkan University – Skopje 
7. 12549 American University of Europe (FON University) 

*Според Вебометрикс рангирање, јануари 2021. http://webometrics.info/en/Europe/North%20Macedonia 
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11. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
ФИЗИКА, организирана на Природно-математичкиот факултет 

 
 

Табела 11.1. Список и површина на простории 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 

 Амфитеатарска предавална 1 30 77,85 

 Предавална  1 20 60,08 

4. Бибиблиотека со читална  1 20 78 

 Лаборатории 20 225 1115 

5. Компјутерска лабораторија 1 13 60,08 

6. 
Лабораторија за електрично карактеризирање на 

материјалите 
   

7. Лабораторија за вакуумско напарување    

8. Лабораторија за CSI и криминалистика    

9. 
Лабораторија за медицинска физика 

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

   

10. 
Лабораторија за електрооптика на дисперзни 

системи 
   

11. 
Лабораторија за биофизика, меки материјали и 3Д 

печатење 
   

12. 
Лабораторија за методика на наставата 

 
   

13. 
Лабораторија за механика и молекуларна физика со 

термодинамика 
   

14. Лабораторија за електромагнетизам    

15. Лабораторија за оптика    

16. Лабораторија за атомска физика    

17. Лабораторија за нуклеарна физика    

18. Лабораторија за спектроскопија    

19. Лабораторија за електроника    

20. Астрофизичка лабораторија    

21. Лабораторија за мерења во физиката    

22. 
Три лаборатории за општа физика 

 
   

Вкупно 1754 
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12. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Физика, на 
Природно-математчкиот факултет. 

 

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

 

Основни наставни помагала 

Сите амфитеатри, предавални и вежбални се 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. 

 

Лабораториска опрема и материјали 
 
 Во следната табела е даден преглед на основните инструменти и апарати кои се 
користат во наставата во изведување на специфични делови од практичната настава на 
Институтот за 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 
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- Температурен мост 
- Температурен регулатор 
- Реглер трансформатори 
- Разни стандардни отпори 
- Вестонова стандардна ќелија 
- Разни стандарди за електричен капацитет 

 
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 експерименталнио вежби од општа физика 
 
7. Лабораторија за CSI и криминалистика 

- Компаративен микроскоп со веб-камера, компјутер и софтвер 
- Триокуларен микроскоп со CCD –камера, компјутер и софтвер 
- Дигитален портабилен спектроскоп за видлива светлина 
- Цијаноакрилатна комора 
- Дигитализиран анализатор со видлива светлина за анализа на документи и 
банкноти со компјутер и софтвер 
- Електростатска машина за анализа на втиснато пишување и отпечатоци на 
документи 
- Елипсометар со монохроматска светлина 
- Дигитална камера со триножец и статив со форензичка светлина 
- Комплет од форензички светла (видливи и UV) со голем интензитет и заштитни 
очила 
- Комплет за анализа на траги од крв со гониометар 
- Електростатско апаратче за подигање на траги од стапала 
- Софтвери за балистика 
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- 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 
 - 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 
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13. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската 
програма во периодот од последната акредитација 

Табела 13.1 Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) 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. 2018/19  
 

3 

2. 2019/20  

 
0 

3. 2020/21 

 
2 

Вкупно запишани студенти 5 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 15 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 20 

14. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

Институтот за физика располага со богата библиотека со 10 000 наслови и 4 076 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. 
 

15. 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/ 
 

16. 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. 
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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. 
 

17. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за 
единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите 
донесено од Агенцијата за евалуација на 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. 
Самоевалуација на институцијата и студиските програми на УКИМ ПМФ е изготвен за периодот 
2016-2018. Самоевалуацијата може да се најде на следната интернет страница: 

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

 

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

Табела 18.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен 
однос со полно работно време вклучени во реализација на студиската програма 

 

 

Наставник 

Научно поле и област 
во кои што е стекнат 

научниот степен 
доктор на науки 

Наставно- научна област во која е 
избран наставникот 

Предмети на 
кои 

наставникот се 
јавува како 

носител 
1. Проф. д-р Олга Галбова Физика, Физика на 

кондензирана 
материја - теорија 

група предмети од теориска и 
општа физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

2. Проф. д-р Мимоза 
Ристова 

Физика. Физика на  
тврдо тело 

електроника,електромагнетизам 
и општа физика  

Види Табела 7.1 
и образец О4 

3. Проф. д-р Благоја 
Вељаноски 

Физика. Теорска 
физика 

теориска физика 
 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

4. Проф. д-р  Јулијана 
Велевска 

Физика. Физика на 
кондензирана 
материја 

оптика и спектроскопија, 
методика на наставата по 
физика и општа физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 
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5. Проф. д-р Маргарета 
Пецовска Ѓорѓевиќ 

Физика. Физика на 
тврдо тело 

биофизика и општа физика. 
 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

6. Проф. д-р Атанас 
Танушевски 

Физика. Физика на 
тврдо тело 

биофизика, дизајн на 
електронски уреди и општа 
физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

7. Проф. д-р Наце 
Стојанов 

Физика. Теориска 
физика 

статистичка физика и примена 
на компјутерите во физиката 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

8. Прф. Д-р Оливер Зајков Физика. Методика 
на наставата по 
физика 

методика на наставата по 
физика и физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

9. Проф. д-р Гордана    
Апостоловска 

Физика, 
Астрономија 

астрономија и општа физика Види Табела 7.1 
и образец О4 

10. Проф. д-р Даница 
Крстовска 

Физика. Физика на 
кондензирана 
материја – теорија и 
експеримент 

теориска и општа физика Види Табела 7.1 
и образец О4 

11. Проф. д-р Сузана 
Топузоски 

Физика. Оптика-
теориска и 
експериментална 

група предмети од областа на 
оптика и општа физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

12. Проф. д-р Весна 
Гершан 

Физика. 
Медицинска физика 

медицинска физика и општа 
физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

13. Проф. д-р Олгица 
Кузмановска 

Астрофизика астрофизика и општа физика Види Табела 7.1 
и образец О4 

14. Вонр. проф. д-р Ирина 
Петреска 

Физика. Теориска 
физика. 

група предмети од теориска и 
општа физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

15. Вонр. проф. д-р 
Александар Ѓурчиновски 

Физика, теориска 
физика  

теориска физика и општа 
физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

16. Вонр. проф. д-р 
Александар Скепаровски 

Физика. Физика на 
кондензирана 
материја 

физика на кондензирана материја
и општа физика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

17. Вонр. проф. д-р Ламбе 
Барандовски 

Физика. Нуклеарна 
физика 

нуклеарна физика и физика. Види Табела 7.1 
и образец О4 

18. Вонр. Проф. д-р Ристе 
Попески - Димовски 

 Физика. Физика. биофизика и општа физика Види Табела 7.1 
и образец О4 

 

19. Насловен доцент д-р 
Трифче Сандев 

Физика. Теориска 
физика. 

теориска физика Види Табела 7.1 
и образец О4 

20. Проф. д-р Владо 
Спиридонов (избран е во 
звањето, префрлувањето 
на ПМФ е во тек). 

Физика. 
Метеорлогија. 

метеорологија. Види Табела 7.1 
и образец О4 

21.  Проф. д-р Никита 
Шекутковски 

Математика. 
Топологија 

топологија Види Табела 7.1 
и образец О4 

 

 

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

 

 
Наставник 

Научно поле и област 
во кои што е стекнат 

Наставно- научна област 
во која е избран 

наставникот 

Предмети на кои 
наставникот се 

јавува како носител 
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научниот степен 
доктор на науки 

1.     

2.     

3.     

 

 

Табела 18.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос во 
друга високообразовната установа или институција ангажирани на единицата каде што се реализира 

студиската програма  

 

Наставник 

Научно поле и област во 
кои што е стекнат 

научниот степен доктор 
на науки 

Наставно- научна област во 
која е избран наставникот 

Предмети на 
кои наставникот 

се јавува како 
носител 

22. д-р Љупчо Хаџиевски 
(научен советник) 

Физика. Физика на 
плазма. 

теориска и 
експериментална оптика 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

23. Проф. д-р Љупчо 
Коцарев 

Физика. Теориска 
физика. 

компјутерски науки и 
компјутерско инженерство 

Види Табела 7.1 
и образец О4 

24. Проф. д-р Томислав 
Станковски 

Физика. Медицинска 
Физика.  

медицинска физика Види Табела 7.1 
и образец О4 

25. Проф. д-р Владо Лазаров Физика. 
Кондензирана физика. 

физика. Види Табела 7.1 
и образец О4 

 

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

акредитација  

 За единицата на високообразовната 
установа што ја реализира студиската 

програма 

За студиската програма за која се бара 
акредитација/повторна акредитација 

Вид на работен однос 
Број на 

наставници 
Вид на работен однос 

Број на 
наставници 

1 Во редовен работен однос со 
полно работно време  

111 Во редовен работен однос со 
полно работно време  

21 (+1 во 
постапка) 

2 Во работен однос со 
определено работно време 

 Во работен однос со 
определено работно време5 

 

 

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

Општи дескриптори 

Специфичен 
дескриптор 

Опис 

Предмети/активнсоти преку кои се 
обезбедува постигнување на 

особеностите означени со општите 
дескриптори 

 
5 Соглаасно Член 29 Правилник за работа на Одборот за акредитација единицата треба да  го обезбеди 
„потребниот број на лица во наставно-научни, научни и наставни звања за сите предметни програми во 
студиската програма, најмалку за првите две години” 
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Знаење и 
разбирање 

Покажува високо ниво на систематизирано 
знаење и разбирање кое се надоградува на 
знаењето од прв и втор циклус студии, 
применувајќи научни  методи за решавање на 
сложени проблеми од разни области во 
физиката.   
Ја разбира физичката природа на проблемите 
што треба да се решат и ги знае постапките кои 
треба да се применат за решавање на 
проблемите. 

Знае и ги разбира современите текови во 
физиката. 

Сите предмети за стекнување 
генерички знаења. 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

Знае да работи со резултати добиени од 
истражувањата. 

Ги одбира и организира битните информации и 
ги соопштува јасно и прецизно, на различни 
начини користејќи научна терминологија. 

Способен е да води истражување, критички да 
размислува и да носи заклучоци. 

Применува математички и статистички методи 
за моделирање и анализирање резултати.  

Осмислува, подготвува и прави истражувања. 
Притоа, користи соодветни алатки. 

На природните појави гледа од научен аспект, за 
нивно објаснување се служи со научниот метод. 
Користејќи го јазикот на математиката, 
математички и физички модели, симболичка, 
логичка, графичка и статистичка анализа умее 
да решава проблеми и да ги толкува нивните 
решенија.  

Сите предмети за стекнување 
генерички знаења. 

Способност за 
проценка 

Го следи развитокот на современата физика. 

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. 

Покажува способност за оценување и селекција 
на научни теории, методологии, алатки и општи 
вештини од предметните области и поставување 
на нови методи базирани врз научна основа. 

Сите предмети за стекнување 
генерички знаења. 

Годишни конференции. 

Комуникациски 
вештини 

Способен е за вербална и невербална 
комуникација, но знае да користи и други 
средствата за комуникација. 

Знае да ги презентира добиените резултатите од 
истражувањето и компетентно да го брани 
мислењето. 
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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. 

Следи тековна научна литература и поседува 
вештини за соодветна критична евалуација на 
истата во насока на усовршување во потесната 
дејност. 

Демонстрира совладани вештини за учење – 
концентрација, читање, слушање, меморирање, 
следење на литература од примарни, 
секундарни, како и терциерни извори на 
информации. Ефективно го планира и користи 
времето. 

Сите предмети за стекнување 
генерички знаења. 

 

Меѓународна моблност. 

 
 
 
 

Специфични дескриптори 

Специфичен 
дескриптор 

Опис 

Предмети/активности преку кои се 
обезбедува постигнување на 

особеностите означени со општите 
дескриптори 

Знаење и 
разбирање 

Студентите по завршување на студиите од 
третиот циклус треба да покажат високо ниво на 
систематизирано знаење и разбирање од 
соодветните научни области опфатени со 
студиската програма; 
Студентите треба да обезбедат пошироко знаење 
на научните теории, теориските модели и на 
експерименталните методи кои се применуваат 
во научните истражувања. 
Студентите треба да бидат потготвени за 
самостојно истражување во доменот на 
специфичните дисциплини, презентирање на 
резултатите од истражувањата, изработка на 
научни трудови;  
Студентите треба да развијат експертски 
вештини при дизајнирање на истражувањата и 
примена на методите во областа од интерес.  

  

Предмети од студиската 
програма за 
стекнување напредни знаења. 
Годишни конференции. 

Докторски семинари. 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

Знаењата и вештините што студентот ги 
стекнува во овој циклус на студии успешно ги 
применува во научните истражувања за 

Истражувачка работа под 
менторство (подготовка на 
предлог-докторски проект). 
Годишни конференции. 
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решавања на проблеми од физичките области 
опфатени со студиската програма. 
При тоа, применува математички и статистички 
методи за моделирање и анализирање на 
резултатите, осмислува, подготвува и прави 
нови научни истражувања. На проблемите гледа 
од научен аспект, за нивно објаснување се служи 
со научниот метод. Користејќи го јазикот на 
математиката, математички и физички модели, 
симболичка, логичка, графичка и статистичка 
анализа умее да решава проблеми и да ги 
толкува нивните решенија.  

Студентите се оспособени да работат со 
инструментите и уредите што се користат во 
научните области опфатени со студиската 
програма и истите да ги користат за научно-
истражувачки цели.  
Студентите се оспособени за избор на соодветни 
научни теории и методолгии за евалуација и 
успешно да ги презентираат  резултатите 
добиени од научно-истражувачката работа.  

Студентите се оспособени за планирање и 
изведување на значајни научно-истражувачки 
проекти. 

Докторски семинари. 
Активности на два труда во 
референтна научна публикација. 
Изработка на докторскиот 
труд. 

Меѓународна мобилност. 

Способност за 
проценка 

Критички ги проценува стручните и научни идеи 
од физиката и изведува точни заклучоци.  
Покажува способност за иницирање на 
истражувачки проекти за нови откритија кои ќе 
генерираат нови знаења и вештини во полето на 
физиката и во својата потесна научна област; 
Поседува етичка свесност и способност за 
разбирање на проблемите од социјален тип 
коишто се конфронтираат со професијата и ги 
разбира етичките карактеристики на 
истражувањето. 
Низ акциски истражувања ја проценува својата 
работа и прави соодветни измени за 
подобрување на резултатите. 

 

Годишни конференции. 
Докторски семинари. 
Изработка на докторскиот 
труд. 

Комуникациски 
вештини 

Студентот стекнува вештина самостојно да 
пребарува по физички бази на податоци, научни 
статии и други извори, да ги идентификува 
потребните информации, да ги сортира и 
употребува за свои цели.  
Вешто комуницира со колеги од својата научна 
област на кои им испраќа свои резултати, 
дискутира и дава своја проценка за одредени 
теми. 
Оспособен е на експертската јавност на 
концизен и стручен начин, да ги пренесува во 
усна и во писмена форма, своите сознанија од 
истражувањата. При презентирањето дава 

Годишни конференции. 

Одбрана на докторскиот труд. 
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одговори на специфични прашања со 
самодоверба и компетенција.  
Покажува одлична приспособеност при тимска 
научно истражувачка работа водејќи сметка за 
заедничките цели и почитување на временските 
рокови.  
При опишувањето на научната работа води 
сметка за авторството на добиените резултати и 
точно ги цитира користените извори без да ги 
нарушува правата на интелектуална сопственост. 

Студентот покажува одговорност во 
однесувањето кон природното опкружување и 
животната средина. 

Вештини за  
учење 

Студентите по завршување на студиите од 
третиот циклус треба да покажат високо ниво на 
систематизирано знаење и разбирање од 
соодветните научни области опфатени со 
студиската програма; 
Студентите треба да обезбедат пошироко знаење 
на научните теории, теориските модели и на 
експерименталните методи кои се применуваат 
во научните истражувања. 
Студентите треба да бидат потготвени за 
самостојно истражување во доменот на 
специфичните дисциплини, презентирање на 
резултатите од истражувањата, изработка на 
научни трудови;  
Студентите треба да развијат експертски 
вештини при дизајнирање на истражувањата и 
примена на методите во областа од интерес.  

  

Изборни предмети во 
зависност од потесната обаст 
на истражување 

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

При составувањето на оваа студиска програма, земено е предвид дека Институтот за 
физика при ПМФ е единствената високообразовна институција, којашто нуди студиски 
програми во сите три циклуси на образование. Теоретската и практичната настава е 
конципирана, така што да отвори можности за создавање научни кадри од поширок интерес. 
Наставните содржини на понудените предмети во себе ги вклучуваат најновите сознанија и 
достигнувања во соодветните области и на студентите им овозможуваат стекнување како на 
теоретски така и на практични знаења неопходни за следење и активно вклучување во 
процесот на научно-истражувачката работа, со што се обезбедува кадар кој во иднина ќе ја 
покрива и ќе даде свој придонес кон развојот на една од најфундаменталните научни 
дисциплини. Од друга страна, имајќи ја предвид тесната врска, посредна или непосредна, на 
физиката со различните индустриски гранки, а посебно со развојот на новите технологии, 
како и фактот дека наставната програма во себе вклучува корпус предмети токму од областа 
на применетата физика, истата обезбедува формирање на кадри кои ќе бидат активни 
чинители во научно-технолошкиот развој на земјата.   

Списокот на изборни предмети на студиската програма е подготвен на начин кој 
обезбедува потполна реализација на поставените цели. Тој се состои од наставни предмети 
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кои ги покриваат научно-истражувачките области во кои работат менторите и останатите 
членови на колегиумот на студиската програма од трет циклус студии по физика. Во основа, 
содржините на предложените предмети, а со тоа и теоретската и практичната настава може 
да се поделат во три групи, и тоа: фундаментални теоретски курсеви, експериментални вежби 
и практична настава, како и компјутерски симулации применети во физички проблеми. 
Разновидноста на содржините е во согласност со целите на оваа студиска програма 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. Експерименталната работа е предвидено да се изведува преку работа во 
лабораториите на факултетот, практична настава во индустрија, но и преку соработка со 
факултетите од сродните дисциплини.   

Брзиот и динамичен научно-технолошки развој во модерното време, налага содржините 
на предметите  во студиските програми по физика во сите  образовни циклуси постојано да 
се надградуваат. Теоретската и практичната настава предвидена во студиската програма, 
којашто се поднесува за акредитација, ги зема предвид најновите научни достигнувања од 
областа на физиката. Изборните предмети коишто се предлагаат произлегуваат и од 
експертизата на наставниот кадар, којшто активно се занимава со научна работа и ги објавува 
своите резултати во реномирани светски списанија. Исто така, земен е предвид и 
досегашниот интерес на потенцијалните кандидати, како и искуствата од претходната 
програма. Во тој контекст, додадени се изборни предмети, неопходни за постигнување на 
основната цел, а тоа е студиска програма што ќе го отсликува актуелното ниво на развој на 
научната област физика и ќе обезбедни кадри со високо ниво на знаење, применливо во 
нивната понатамошна научна работа и апликативна дејност, но и кадри оспособени за 
понатамошно пренесување на тековните знаења од областа на физиката во образовната 
дејност. 
  

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

Студиската програма  е усогласена со современите светски трендови и состојбата на професијата 
и науката на соодветно образовно-научно и е споредлива со слични програми на странски 
високообразовни институции, особено во рамките на европскиот образовен простор. Заеднички 
именител за повеќето студиски програми за трет 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 физичките појави и процеси, од една страна, и 
обучување за користење современи експериментални техники, од друга. Студиската програма што се 
предлага со овој елаборат содржи изборни предмети, чиишто содржини се добро избалансирани за да 
ги покријат различните истражувачки полиња, коишто најчесто се појавуваат во студиските програми 
по физика на други универзитети, а тоа се теориската физика (математички модели, квантна механика 
и статистичка физика), физиката на кондензирана материја (како теориска, така и експериментална), 
нанонауката, оптиката и физиката на ласерите, астрономијата и астрофизиката, и медицинската 
физика и биофизиката. 

Имајќи го предвид начинот на организација на студиите, времетраењето и истражувачките 
области, коишто се покриени со изборните предмети во рамките на студиската програма ФИЗИКА, 
најголемо совпаѓање може да се најде со следните студиски програми:  
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ХРВАТСКА 
Универзитет во Загреб, Природно-математичкиот факултет  
https://www.pmf.unizg.hr/phy/nastava/pds/plan 
 
Формална сличност со оваа студиска програма е што докторските студии траат три години и 
кандидатите треба да остварат вкупно 180 ЕКТС. Структурата на студиската програма е слична 
според тоа што кандидатите во првата година слушаат и полагаат предмети, а во втората и третата се 
работи научно-истражувачката работа од областа на докторската тема, се презентираат резултатите и 
се врши одбрана на темата. Разлика со оваа студиска програма е што на третиот циклус студии по 
физика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот во Загреб – Хрватска, студентот 
избира една од осум насоки на почетокот, а со овој елаборат се предлага една студиска програма од 
област Физика, а насочувањето се прави со изборните предмети. Доколку се споредат предложените 
изборни предмети во елаборатот, со коишто се насочуваат кандидатите во потесна научно-
истражувачка област, може да се забележи дека со посебните групи изборни предмети, во голема мера 
се покриени насоките на третиот циклус студии по физика на Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот во Загреб – Хрватска.  Имено, во предложениот елаборат опфатени се областите 
физика на кондензирана материја; атомска и молекуларна физика, оптика; астрофизика; биофизика; 
медицинска физика и нуклеарна физика. Овие насоки се покриени како со експериментални предмети, 
така и со група предмети од теориската физика, односно од областа на математичката, квантната и 
статистичката физика. 
 
СРБИЈА 
Универзитет во Белград, Физички факултет 
http://www.ff.bg.ac.rs/Pravilnici/PravilnikDoktorske.pdf  
 
Формална сличност со оваа студиска програма е што докторските студии траат три години и 
кандидатите треба да остварат вкупно 180 ЕКТС. Структурата на студиската програма е слична 
според тоа што кандидатите во првата година слушаат и полагаат предмети, а втората и третата се 
посветени на самостојна истражувачка работа, семинари, презентации, вклучително и одбрана на 
тезата. Сличностите во истражувачките линии со докторските студии по физика  на Универзитетот во 
Белград – Србија се пред сѐ во застапеноста на квантната, статистичка и математичката физика, 
физиката на кондензирана материја, фотоника и ласери, применета физика и метеорологија. Имено, 
изборните предмети, коишто се нудат во овој елаборат и имаат за цел да ја профилираат потесната 
специјалност на кандидатите, припаѓаат на горенаведените пошироки области. 
 
ИТАЛИЈА 
Универзитет во Трст  
http://www2.units.it/dott/files/Physics36Overview.pdf  
 
Формална сличност со оваа студиска програма е што докторските студии траат три години и 
кандидатите треба да остварат вкупно 180 ЕКТС. Предложените изборни предмети во елаборатот, со 
коишто се насочуваат кандидатите во потесна научно-истражувачка област, во голема мера се 
поклопуваат со истражувачките области на докторските студии по физика  на Универзитетот во Трст 
– Италија.  Имено, и на Универзитетот во Трст помеѓу главните истражувачки линии се физиката на 
кондензирана материја, теориската физика, астрофизиката, медицинската физика и биофизиката, а 
ако се погледнат подетално полињата на истражување, особено се забележуваат сличности во 
застапеноста на теориската физика, математичките методи и модели; применетата физика; 
астрономијата и астрофизиката; како и медицинската физика. 
 
 
РОМАНИЈА  
Универзитет во Букурешт, Факултет за физика 
http://doctorat.fizica.unibuc.ro/Doctorat/Main.php?Lang=En&Page= 
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Формална сличност со оваа студиска програма е што докторските студии траат три години и 
кандидатите треба да остварат вкупно 180 ЕКТС. Структурата на студиската програма е слична 
според тоа што кандидатите во првата година слушаат и полагаат предмети, а втората и третата се 
посветени на самостојна истражувачка работа, семинари, презентации, вклучително и одбрана на 
тезата. Услов за одбрана на тезата е исто така, објавување два научни труда до одбраната. 
Сличностите во истражувачките линии со докторските студии по физика  на Универзитетот во 
Букурешт – Романија се пред сѐ во застапеноста на теориската и компјутерската физика, физиката на 
кондензирана материја, оптиката и физиката на ласери, како и биофизиката и медицинската физика. 
 
 

22. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите 
 

Воспоставената пракса на менторските студии ќе биде пренесена и врз структурираните 
докторски студии по физика. Таа пракса се состои во остварување на престои на докторантите на  
институции во странство во траење од најмалку седум  дена, во текот на докторските студии. Овие 
престои се остваруваат благодарение на веќе воспоставените соработки, како што се престоите во 
Меѓународниот центар за теориска физика во Трст, според федерациона шема и соработката со 
Институтот за физика на тврдото тело и Институтот за астрономија при БАН Софија - Бугарија, 
коишто континуирано се одвиваат. Помеѓу соработките коишто порано биле активни а сега се во 
фаза на обновување можат да се наведат: Сојузната Политехника во Лозана – Швајцарија, 
Факултетот за физика во Краков – Полска и Инситутот за физика од Загреб – Хрватска. Од 2018 
година Институтот за физика има соработка со Јеунгнам Универзитетот од Јужна Кореја 

 
 ЕРАЗМУС - програма за мобилност 
 BASILEUS - ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN EU AND WESTERN BALKANS  
 JoinEU-SEE - координатор Универзитетот во Гент, Белгија   
 CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies 
 CERN - European Organization for Nuclear Research 
 DAAD – German Academic Exchange Service  
 COST акции. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Олга Галбова, избрана во звање редовен професор и вработена на Институтот 
за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од Студиската 
програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 
 
 
 
1. Апсорпција и расејување на електромагнетни бранови 
2. Електронска теорија на металите 
3. Стохастички процеси во комплексни системи (50%)  
4. Спинтроника (30%)  

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
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И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Мимоза Ристова, избрана во звање редовен професор и вработена на 
Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 
Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните 
предмети: 
 
 
 

1.  Современи методи во Радиотерапијата 

2. Форензичка Криминалистика 

3. Методи во истражувањата на тенките филмови 

 

 
 
 
Скопје, 05.03. 2021      Подносител на изјава 
 
             ________________________ 
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весник на Република Македонија, бр. 82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

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

од студиската програма на трет циклус студии по физика 

 

 

 

Јас Благоја Вељаноски, избран во звање редовен професор и вработен на 

Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 

Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните 

предмети: 

 

1. Етика во научноистражувачката работа од областа 

2. Методологија на научноистражувачката работа од областа 

 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 
                    Благоја Вељаноски 
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весник на Република Македонија, бр.82/2018) ја давам следната 

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Велевска Јулијана, избрана во звање редовен професор и вработена на 
Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 
Студиската програма физиканаПриродно-математичкиот факултет, по наставниот 
предмет: 
 
 
 

1. Електрохромизам 

 

 
 
 
Скопје, 28.02. 2021      Подносител на изјава 
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И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ, избрана во звање редовен професор и 
вработена на Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување 
на настава од Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, 
по наставните предмети: 
 
 
 

1.  Физика на биомолекули  

2. Физика на биолошки системи 

 

 
 
 
Скопје, 28.02. 2021      Подносител на изјава 
 

                  
 

 





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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Наце Стојанов, избран во звање редовен професор и вработен на Институтот 
за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од Студиската 
програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 
 
 
 

1. Компјутерски симулации во физиката   

 
 
 
          Скопје, 01.03. 2021     Подносител на изјава 
             ___д-р Наце Стојанов__ 

_                                          
 



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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Оливер Зајков, избран во звање редовен професор и вработен на Институтот 
за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од Студиската 
програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 
 
 
 

1. Методологија на научно-истражувачка работа  

2. Презентација на наулни резултати 

 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 
 
 
             ________________________ 

 
 



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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Гордана Апостоловска, избрана во звање редовен професор и вработена на 
Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 
Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните 
предмети: 
 
 
 

1.  Физика на Сончевиот систем  

2. Фотометрија и спектрофотометрија на мали планети 

3. Улогата на астрономијата во културата и општеството   (50%) 

 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 
             ________________________ 

 
 



 
 

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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Даница Крстовска, избрана во звање редовен професор и вработена на 
Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 
Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните 
предмети: 
 
 
 

1.  Физика на органски суперспроводници и спроводници  

2. Линеарна и нелинеарна генерација на високо-фреквентни акустични 

бранови во органски суперспроводници 

3. Зебеков и Нернст ефект во органски суперспроводници 

 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 

               
 

 



 
 

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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Сузана Топузоски, избрана во звање редовен професор и вработена на 
Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 
Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните 
предмети: 
 
 
 

1.  Физичка оптика 

2. Модулирање на ласерска светлина и примена 
 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 

              
        Проф. д-р Сузана Топузоски 







4.Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на 

настава по одредени предмети од студиската програма 
 

 

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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Ирина Петреска, избрана во звање вонреден професор и вработена на 
Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување на настава од 

Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по 
наставните предмети: 
 
 
 

1. Електронска структура на материјалите: теорија и симулации 

2. Квантномеханички осцилаторни системи 

 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 
             ________________________ 

 
 



 
 
 

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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Александар Ѓурчиноски, избран во звање вонреден професор и вработен на 
Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј‟, давам согласност за учество во изведување на настава од 
Студиската програма физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните 
предмети: 
 
 
 

1. Нелинеарна динамика на комплексни мрежи 

2. Примена на фракциското сметање во физиката (50%) 

 

 
 
 
Скопје, 28.02. 2021      Подносител на изјава 
 

                  
 

 









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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Трифче Сандев, избран во звање насловен доцент на Институтот за физика, 
при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј‟ 
давам согласност за учество во изведување на настава од Студиската програма 
физика на Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 
 
 
 

1. Стохастички процеси во комплексни системи (50%) 

2. Примена на фракциското сметање во физиката (50%) 

 

 
 
 
Скопје, 19.02. 2021      Подносител на изјава 
 
             ________________________ 

 
 



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

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на трет циклус студии по физика 
 
 

 
Јас Владо Спиридонов, избран во звање редовен професор и вработен (во 
постапка) на Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј‟ давам согласност за учество во изведување 
на настава од Студиската програма Физка на Природно-математичкиот факултет, 
по наставните предмети: 
 
 

1.  Моделирање на атмосферско-хемиските процеси  

2. Нумеричка прогноза на времето и климата и метеоролошки екстреми 

 

 
 
 
Скопје, 23.02. 2021      Подносител на изјава 
 
 
             ________________________ 

 
 





 
                            С О Г Л А С Н О С Т 

 
Се согласувам да учествувам во реализацијата на наставната програма на 

докторските студии по физика, организирана од Институтот за физика на Природно - 

математички факултет при УКИМ. 

       
 
                                                          Научен советник д-р Љупчо Хаџиевски 
 

         30.11.2020                                                   
----------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 





                    С О Г Л А С Н О С Т 

 
Се согласувам да учествувам во реализацијата на наставната програма на 

докторските студии по физика, организирана од Институтот за физика на Природно - 

математички факултет при УКИМ. 

       
                                                                  Проф. д-р Љупчо Коцарев 

 

        
         27.11.2020                                                   

----------------------------------------------- 





                    

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Г Л А С Н О С Т 

 
Се согласувам да учествувам во реализацијата на наставната програма на 

докторските студии по физика, организирана од Институтот за физика на Природно - 

математички факултет при УКИМ. 

       

                                                                  Вонр. Проф. др Томислав Станковски  

 

         30. 11.2020                                                   

----------------------------------------------- 





                    С О Г Л А С Н О С Т 
 

Се согласувам да учествувам во реализацијата на наставната програма на 

докторските студии по физика, организирана од Институтот за физика на Природно - 

математички факултет при УКИМ. 

       
                                                                 

  Проф. д-р Владo Лазаров 
 

         11.11.2020                                                   
----------------------------------------------- 



 
 
 
 

DEPARTMENT OF PHYSICS 
Heslington, York YO10 5DD, U.K. 
 
Professor Kieran Gibson 
Head of Department 
Telephone: +44 (0)1904 322252 
Fax: +44 (0)1904 322214 
E-mail: kieran.gibson@york.ac.uk 
http://www.york.ac.uk/physics 

 
   29 October 2020 
 
 

 

 

 

To: Institute of Physics, 

Faculty of Natural Sciences and Mathematics 

University Ss Cyril and Methodius 

Arhimedova 3, 1000 Skopje,  

Republic of Macedonia 

 

 

Re: Participation of Dr Vlado K. Lazarov in the doctoral studies at Sts Cyril and Methodius 

University 
 

 

The Department of Physics at the University of York, UK, agrees that Dr Vlado K. Lazarov 

participate in the Doctoral program offered by the Institute of Physics at Faculty of Natural Sciences 

and Mathematics, Sts Cyril and Methodius University as a lecturer in the following courses:  

1. Analysing Nanoscale  

2. Spintronics 

3. Quantum Transport  

 
 
Yours sincerely 
 

 
 
Professor Kieran Gibson 
Head of Department of Physics 



 

Студиска програма за III циклус - ФИЗИКА      Природно-математички факултет 
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ПРИЛОЗИ 
 

 

 

Прилог бр. 3 
Содржина на предметните програми 

  



Предметна програма за задолжителен предмет од групата предмети 
за  стекнување генерички знаења и вештини за истрaжување: 
 
 
 
 

Прилог бр. 3.1 
Ред. број 1 
 

Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Етика во научноистражувачката 
работa од областа 

2. Код ДФИЗ2/301 
3. Студиска програма Физика 
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) трет циклус 
6. Академска година/семестар  Прва /1  

 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф д-р Благоја Вељаноски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со основните етички принципи на научните истражувања 

11. Содржина на предметната програма: 
Етика на научната работа 
Однос кон изворните научни резултати и нивната вредност: чување на материјалите 
врз основа на кои се објавени научни трудови и достапност на колегите, 
Искреност во соопштувањето на резултатите и нивното толкување 
Поправање  на  ненамерно  обајвените  погрешни  резултати  и  трудови:  печатни 
грешки  (Erratum- Errata), Исправки на погрешни податоци и заклучоци (Corrigendum) и 
повлекување на трудови со суштински пропусти (Retraction) 
Однос кон соработниците 
Однос кон заедницата и општеството 
Однос кон научно-истражувачката опрема 
Почитување  на  авторските  права:  начин  на  цитирање  и  допуштено пренесување на 
делови  од трудови на други автори 
Неприфатливи начини на однесување: плагијаторство и самоплагијаторство; разлика 
помеѓу повреда на авторски права и плагијат 

12. Методи на учење: предавања и консултации, завршен писмен 
13. Вкупен расположив фонд на време 90 часа  
14. Распределба на расположивото време  Контактни часови 45, неконтактни часови 45 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
25 часови 

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

20 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи       
45 часови 

     часови 

16.2 Самостојни задачи 
16.3 Домашно учење 
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17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 40 бодови (писмен) + 40 бодови 

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

 
15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 49 бода 5 (пет)

од 50 до 59 бода 6 (шест)
 од 60 до 69 бода 7 (седум)  
(D)од 70 до 79 бода 8 (осум)

од 80 до 89 бода 9 (девет)
 од 90 до 100 бода 10 (десет)

 19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис е присутност на 
настава 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета 
22. Литература Поголем број материјали селектирани од наставникот за секој студент 

специфичноЗадолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач    Година 

1. University of 
Minesota 

A Guide to 
Research Etics 

University of 
Minesota 

2003 

2.     
3.     

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач       Година 
1. Благоја Вељаноски, 

Драган Јакимовски 
Хрестоматија по 
филозофија на 
науката 

Природно-
математички 
факултет 

2003 

2.     
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Предметна програма за изборен предмет од групата предмети за   
стекнување генерички знаења и вештини за истрaжување: 
 

Прилог бр. 3.1 
Ред. број 2 

Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Методологија на научно-
истражувачката работа од областа 

2. Код ДФИЗ2/302 

3. Студиска програма физика 
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)  трет 
6. Академска година/семестар  прва /1 7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков,  
Проф. д-р Благоја Вељаноски 

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

Да го познава научниот пристап. Да може да структурира истражување. Критички да се 
однесува кон изворите на информации и да ја проценува нивната веродостојност. Да 
подготвува презентации на резултатите. Да оформува научни трудови за презентација 
на научни собири или за печатење. 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Елементи на научната постапка 
Приоди во истражувањето 
Извори на податоци и триангулација 

- Примарни извори 
- Секундарни извори 
- Работа со референци. Повикување и цитирање 

Дизајнирање на проектот 
Квантитативно истражување 
Квалитативно истражување 
Обработка и анализа на резултатите од истражувањето 
Презентирање на резултатите 

- Пишување извештај на проектот 
- Пишување научен труд 
- Презентирање на научниот труд на научен собир 

 
12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема 
флексибилност во поглед на материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 90 часа 
14. Распределба на расположивото време Контактни часови 45, неконтактни часови 45 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
Часови 25 

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

Часови 20 
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16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 
Часови 45 16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно  учење  
17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           60                    бодови                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                          40                    бодови   

17.3.  Активност и учество                              0                    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 

Ислушани предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Judith Bell Doing Your 
Reasearch 
Project 

Open University 
Press 

2005 

2. Colin Robson How to do a 
Research 
Project 

Wiley-Blackwell 2007 

3.  Office of the 
University Dean of 
Graduate Studies 

Preparing Your 
Thesis  

University of 
Rochester, 
Rochester, New 
York 

2014 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     
2.     
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Предметна програма за изборни предмети  за стекнување генерички 
знаења и вештини за истражување - (Универзитетска листа на изборни 
предмети): 
 

Прилог бр. 3.2 
Ред. број 1 

Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Презентација на научни резултати 
2. Код U08S06P01 
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 

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

 
7
. 

Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот да ги научи: 
- основите на прикажување информации, 
- нивно правилно презентирање пред публика, 
- прилагодување на презентацијата во зависност од структурата на публиката, 
- правилно дизајнирање на презентацијата, 
- правилно говорење, 
- основите на невербална комуникација 

11. Содржина на предметната програма: 
 
1.   Различни форми на презентација на резултатите 
- Графичко и табеларно прикажување и добри пракси 
- Хипермедијарно прикажување 
- Влијание на дизајнот врз пресентацијата 
- Софтверски алатки за подготовка и поддршка на презентации 

 
2. Предавања: планирање, подготовка и реализација 
- Структура на презентацијата 
- Однос кон публиката 
- Говор 
- Невербална комуникација 

 
3. Презентирање на научни настани (семинари, конференции, симпозиуми, работилници) 

12. Методи на учење: 
Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема 
флексибилност во поглед на материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
14. Распределба на расположивото време Контактни часови 90, неконтактни часови 90 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
Часови 45 
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15.2 Вежби 
(лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа  

Часови 45 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Устен испит                           60                    бодови                                         
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                          40                    бодови   

17.3.  Активност и учество                              0                    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 

Ислушани предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик/ англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Dr Dilanthi 
Amaratunga, 
Kwan-Seok 
Jeong 

Supplementary Skills 
for Built 
Environment 
Researchers - Guide 
to communication 
and presentation 
skills 

Research 
Institute for the 
Built and Human 
Environment, 
The University 
of Salford 

2006 

2. Patti Janega PRESENTING WITH 
SKILL AND STYLE 

United Nations 
System 
Staff College 
Turin, Italy 

2005 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     
2.     
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Ред. бр. 2   Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  
1. Наслов на нaставниот предмет Улогата на астрономијата во културата и 

општеството    
2. Код U08S06P02 
3. Студиска програма  
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)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  

 
I година/ прв 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р  Олгица Кузмановска 
Проф. д-р Гордана Апостоловска 

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

Запознавање со улогата на астрономските појави во развојот на различните култури и 
цивилизации 
Запознавање со значењето на астрономијата во уметноста и литературата и нејзиното 
социјално влијание 

11. Содржина на предметната програма:  
Изгледот на небесната сфера и нејзините карактеристики и феномени. 
Астрономијата во палеолитските и неолитски култури. 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. Астрономијата во уметноста, литературата и медиумите.   
Најзначајните современи откритија за вселената.  
Народни верувања за некои астрономски појави. Етноастрономија. Различни видови на 
календари.  
Проблемот на светлинското загадување. Moжни опасности од вселената за опстанокот на 
нашата планета. Теории за настанок на живот на Земјата. Услови за живот надвор од 
нашата планета. Идни вселенски мисии со човечки екипаж. Астероидно рударство. 
Медицина при нулта гравитација. 
 Колонизација на Марс. Правото во вселенскиот простор. Ескперименти на 
Меѓународната вселенска станица. Вселенски туризам.  

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 180 часови   
14. Распределба на расположивото време Контактни часови 90, неконтактни часови 90 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 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  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                           40           бодови                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
 
                                         40          бодови   
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17.3.  Активност и учество                                           20        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 

Освоени минимум  50 бода  

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

наставата  
Kонтинуирано следење и проверување на 
разбирањето на студентите преку тестови и 
дискусии 

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

1. David H. Kelly, 
Eugene F. 
Milone  

Exploring ancient skies: 
Encyclopedic survey of 
Archaeoastronomy 

Springer, 
Science+Business 
Media, Inc.  

2005 

 2. David Valls-
Gabaud, 
Alexander 
Boksenberg, 
eds.  

The role of Astronomy in 
Society and Culture 
(Procedings of IAU 
Symposium 260) 

Cambridge University 
Press 
 

2011 

 3. National 
Research 
Council 2011 

Panel Reports New 
Worlds, New Horizons in 
Astronomy and 
Astrophysics 

The National 
Academies Press  

2011 

4. National 
Research 
Council 1997 

A New Science 
Strategy for Space 
Astronomy and 
Astrophysics 

 

The National 
Academies Press 

1997 

Дополнителна литература 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Helaine Selin,  

Sun Xioachun, 
eds.  

Astronomy across 
cultures: The History of 
Non-Western Astronomy 

Springer, 
Science+Business 
Media, B.V.  

2000 

  2.  Giulio Magli Archaeoastronomy: 
Intorduction to the 
Science of Stars and 
Stones 

Springer International 
Publishing 
Switzerland  

2016 
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Ред. бр. 2   Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Форензичка криминалистика 

2. Код U08S06P03 
3. Студиска програма  
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) трет циклус 
6. Академска година/семестар  прва/  I  

 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
8. Наставник Проф. д-р Мимоза Ристова 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Ќе се запознае со физичките основи и со историскиот развој на форензичката 
кримналистика. Ќе ги запознае сите познати современи методи во праксата и ќе 
создаде претстава за оние најновите кои што се во фаза на истражувања за апликација. 
Ќе се оспособи за примена во судската пракса на доказите обезбедени со помош на 
форензичката криминалистика 
Ќе се оспособи за лоцирање на проблемите и предизвиците во обезбедувањето на 
ланецот на поседување на материјални докази, од моментот на нивното прибирање, 
преку нивните лабораториски анализи и интерпретација на резулатите од аспект на 
статистиката нивната евалуација и статистичка веројатност, и нивното изнесување 
пред правосудните органи.  
Крајната цел е да може студентот преку “студија на случај” да се воведе во 
можностите за научноистражувачката работа во оваа област.  

11. Содржина на предметната програма: 
Историски развој на Форенсичката криминалистика. Современи форензички (физичко-
хемиски) аналитички техники кои се користат во современата судска пракса, и оние 
кои се во развојна фаза. Примената на посебните истражувачки техники преку „студии 
на случај’’. Ќе бидат ДЕТАЛНО ПРОУЧЕНИ 10 УСПЕШНИ ПРИМЕРИ на студии на 
случај од судската пракса на Република Северна Македонија и од светската 
криминалистичка пракса, и тоа: (1) убиство со огнострелно оружје, (2) самоубиство со 
огнострелно оружје, (3) Силување, (4) Силување-родосквернавење, (5) провална 
пљачка, (6) сообраќајка со смртен исход, (7) еколошка катастрофа (8) Серија од 
убиства -сериски убиец, (9) тероризам, (10) следење на комуникациите.  
Во секој од разгедуваните случаи кои ќе се разгледуваат под навеените теми ќе бидат 
детално презентирани потребните аналитики, ктим-технички методи, ќе бидат 
прикажани принципите на вештачењето на експертот и давањето на експертско 
мислење пред правосудните органи.     
 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

Настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 
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16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи 20 часови 
16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови  Два теста секој по 100 бода  (50 % 

од  оценката) (минимум 60 бода, 
секој) 

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

40 % од оценката (минимум една 
семинарска/елаборат) 

17.3. Активност и учество 10 % од оценката 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 %  5 (пет)     (F)             

од 51до 60 %  6 (шест)   (E) 
од 61 до 70%  7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 %  8 (осум)     (C) 

  од 81 до 90 % 9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 %  10 (десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот
број 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов  Издавач Година 

1. Richard Saferstein  “Forensic Science: From the 
Crime Scene to the Crime Lab” 

Pergamon 2018 

2. Annamma John  “Advanced Tenchnology in 
Forensic Investigation” 

 Cosmobooks 2019 

     
22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач  Година 
   20-30 научни трудови од потесното подраје од последните 5 години. 
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ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДМЕТИTE 
  
од подрачјето, полето или областа на истражување:                                                               

69



Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Апсорпција и расејување на 

електромагнетни бранови 
2. Код ДФИЗ2/304 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Природно-математички факултет, Институт за 
физика 

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

I или II 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од Теориска електродинамика, 

Спектроскопија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со теориски модели кои опишуваат расејување и апсорпција на 
електромагнетно зрачење од континуирани и дискретни средини. 
 11. Содржина на предметната програма: 

 
- Вовед: Електромагнетни бранови 
- Апсорпција и расејување од честички: идеални сфери 
- Расејување од честички со неправилни форми 
- Ширење на електромагнетни бранови во неуниформни средини 
- Расејување од полубесконечна средина (Lambert-ова и Minnaert-ова функција на 
рефлексија; Дифузионо расејување; Опозиционен ефект) 
- Расејување во други геометрии (Дифузионо расејување од средина со огледално расејувачка 
површина; 
Слоести средини; Сферна геометрија) 
- Интеграбилна рефлектанца, Планетарна фотометрија 
- Екстинкција 
- Фотометриски ефекти на нерамнини со големи размери (Апликации во планетарната 
фотометрија) 

 
12. Методи на учење: Предавања, консултации, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 

самостојни 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180  часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 

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

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 
16.2 Самостојни задачи 20 
16.3 Домашно учење 40 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 

40 бодови 
17.3. Активност и учество бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 60 бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
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  од 69 до 76 бода 7 (седум)   (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум)  (C) 
од 85 до 92 бода 9 (девет)   (B) 
од 93 до 100 бода 10 (десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Освоени 30 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач           Година 

1. Bruce Hapke Theory of 
Reflectance 
and Emittance 
Spectroscopy 

Cambridge 
University Press 

                               
            (1993) 

2. Craig F. Bohren, 
Donald R. Huffman 

Absorption and 
Scattering of 
Light by 
Small 

Wiley-VCH 
Verlag 
GmbH, 
Weinheim 

 
        (1998) 

3.     
22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач           Година 
1.  Jonh Lekner Theory of 

Reflection 
Martinus Nijhoff 
Publishers 

 
(1987) 

2.     
       

71



Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на органски суперспроводници и 

спроводници 
2. Код ДФИЗ2/305 
3. Студиска програма Теориска физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул  

Електронска теорија на метали 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Воведување во фасцинантниот свет на егзотичната физика на кондензирана материја, ниски 
температури и високи и ултрависоки магнетни полиња. Запознавање со широка класа од физички 
ефекти кои што се експериментално набљудувани во органските проводници и суперпроводници. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
 
1. Историски приод кон органската суперспроводност 
• едно-димензионални проводници 
• дво-димензионални проводници 
2. Бехгардови соли 
• запознавање со Бехгардовите соли 
• ефекти на магнетно поле во Бехгардовите соли 
3. Физички својства на квази-дво-димензионалните органски проводници во силни магнетни 
полиња 
• кристална структура 
• Ландау квантизација и квантни осцилации 
• Лифшиц-Косевич формула 
• други осцилаторни ефекти 
• ефективна маса 
• магнетен пробој 
• аголни осцилации на отпорот и топологии на Ферми површините 
4. Слоести органски проводници во силни магнетни полиња 
• аголни осцилации на орпорот во магнетно поле  
• други ефекти во наклонето магнетно поле 
• магнетни квантни осцилации 
5. Ефекти на отпорот во ниско-димензионални органски метали во силно магнетно поле 
• помеѓуслојни топологии на Ферми површините 
• транспортни ефекти во силно магнетно поле 
• Шубников де Хаас мерења и расејување на квазичестичките во силни магнетни полиња 
6. Необични ефекти при магничните агли во Бехгардовите соли 
• делумни ефекти при магничните агли во (TMTSF)2ReO4 
• два вида на аголни резонанци на отпорот во (TMTSF)2PF6: зависност од притисокот или 
зависност од обрaзецот 
• Бехгардовите соли не се секогаш едно-димензионални: (TMTSF)2FSO3 
7. Микробранова спектроскопија во квази-едно и квази-дво димензионални органски 
проводници 
• феномен на Резонанца на Периодични Орбити (RPO) 
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• експериментално набљудување на RPO за квази-едно димензионални системи 
• RPO на отворени орбити во квази-дво димензионални системи 

12. Методи на учење: Предавања и консултации 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 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  60 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                            60      бодови                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                          30      бодови   

17.3.  Активност и учество                                            10      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 

Ислушани предавања, изработена семинарска 
работа, положени тестови и испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Група автори 

The Physics of 
Organic 
Superconductors 
and Conductors 

Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg, 
Editor: Andrei 
Lebed 

2008 

2.     

3.     
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     
2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Транспарентни спроводливи и 

фотоспроводливи филмови за фотоволтаици 

2. Код ДФИЗ2/306 
3. Студиска програма Физика 

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

Природно-математички факултет, Физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет степен на студии 
6. Академска година/семестар  прва/ 

 I или II 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Атанас Танушевски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Добивање на знаењa за својствата на транспарентните спроводливи филмови, како и за 
процесите и феномените што се јавуваат кај фоволтаичните ќелии. За карактеризација на 
фотоволтаичните ќелии неопходно се сознанија за електродите кои се поставени на 
полуспроводниците, и премините кои можат да се јават помеѓу нив. 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Теорија на електрична спроводливост  
Движење на електрони во електрично поле  
Мерење на спроводливоста 
Подвижност на носителите на полнеж.  
Холов ефект во полуспроводници. Сопствени полуспроводници. 
 Допингувани полуспроводници Дегенерирани полуспроводници 
Транспарентни спроводливи оксидни филмови 
Транспарентни спроводливи сулфидни филмови 
Транспарентни спроводливи филмови од јагленородни нанонотуби 
Оптички особини и фотоелектрични ефекти 
Оптички константи на тврди тела 
Апсорпционен процес од страна на слободните носители 
Фундементален апсорпционен процес 
Ефект на фотоспроводливост 
Фотоволтаичен ефект 
Соларни ќелии 
Идеална соларна ќелија 
Електрични карактеристики на соларни ќелии  
Квантна ефикасност и спектрална карактеристика  
Соларни ќелии со Шотки бариера 
Хетерослојни соларни ќелии  
Соларни ќелии од CdTe 
Соларни ќелии од CuInSe2 
Фотоелектрохемиски соларни ќелии 
Силициумски соларни ќелии со голема ефикасност 

12. Методи на учење: Следење на настава и изработка на лабораториските вежби. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180  часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

45 часови 
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   тимска работа  
16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 
16.3 Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови бодови   80 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 

бодови 10 
17.3. Активност и учество бодови 10 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 49 бода 5 (пет)   (F) 
од 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. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Изработка на лабораториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата 2 колоквиуми, семинарска работа 
22. Литература 

 
Задолжителна литература 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач        Година 
1. Safa Kasap, Peter 

Capper 
Handbook of 
Electronic and 
Photonic Materials 

Springer  
     2006 

2. S. Li, Semiconductor 
Physical 
Electronics, Edition 

Springer      2006 

3.     
22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач      Година 
1. Antonio Martí and 

Antonio Luque 
Antonio Martí 
and Antonio 
Luque 

Institute of 
Physics 
Publishing 

       2004 

2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Тенки филмови за фотоволтаични 

колектори 

2. Код ДФИЗ2/307 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 
при Природно-математичкиот факултет 

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

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Атанас Танушевски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Познавање на теориските основи на внатрешниот фотоефект кај полуспроводниците 
(фотоволтаичен ефект). Познавање на најновите технологии од фотоволтаичната 
конверзија, полуспроводни, нано-технолгии и органски фотоволтаици. Способност за 
разрешување на Пуасоновите релации за pn и pin контактите и пресметување на 
потенцијалуите во практични задачи со фотоволтаиците и нивното индустриско 
производство. Запознаеност со Европски трендови и мерки за стимулирање на развој. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
Полуспроводници, p-n контакт, pin контакт и внатрешен фотоелектричен ефект и 
фотоволтаична конверзија (физичките основи на директното претварање на сончевото зрачење во 
електрична енергија). Светски трендови во истражувањата на PV конверзија. Вон-мрежни и 
умрежени колектори. Европски мерки за стимулација на зелените енергии. Македонско 
законодавство и стимулации за енергијата произведена со фотоволтаичната конверзија. 
Силициумови технологии со монокристален и поликристален силициум. Тенкофилмови 
фотоволтаици и нивните предности над останатите. Фотоволтаици од микрокристален 
силициум. Технологии од аморфен Силициум. CIGS технологии и други хетерослојни 
фотоволтаици. Селективни покривки. Бариерни нано слоеви за заштита од водородна плазма и 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180  часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи 20 часови 
16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови  Два теста секој по 100 бода  (50 % од 

оценката) (минимум 60 бода, секој) 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
40 % од оценката 

(минимум една семинарска/елаборат) 
17.3. Активност и учество 10 % од оценката 

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

од 91 до 100 % 10 (десет) (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 

бодови. 
20. Јазик на кој се изведува наставата МК 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Насло Издавач   Година 

1. Antonio 
Luque, Steven 
Hegedus 

Handbook of Photovoltaic 
Science and Engineering 

Wiley 2003 

2. Vesselinka 
Petrova- Koch, Rudolf 
Hezel, Adolf 
Goetzberger 

High-Efficient Low-Cost 
Photovoltaics: Recent 
Developments 

Springer 2009 

3 Ed.: A. Martí, A. 
Luque 

Next Generation Photovoltaics: 
High Efficiency through Full 
Spectrum Utilization 

IoP 2010 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Насл

ов 
Издавач Годи

на  20-тина научни трудови од потесното подрачје од последните 5 години. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на Сончевиот систем 
2. Код ДФИЗ2/308 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ 

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од астрономија и астрофизика 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Изучување на својствата на нашиот Сончев систем добиени од најновите астрономски 
набљудувања и вселенски мисии.  Преглед на теориите за настанок на Сончевиот систем. 
Запознавање со најновите истражувања на есктрасоларните планети.  

11. Содржина на предметната програма: 
Теории за формирање на Сончевиот систем. Настанок и својства на терестријалните планети. 
Настанок и својства на гасните планети. Планетарни прстени. Интерпанетарна прашина Главен 
астероиден појас. Едгеворт-Куиперов појас. Ортов облак. Комети: настанок, својства, типови и 
еволутивен развој. Мали планети: астероиди, транснептунијани, кентауруси (орбити, физички 
својства, таксономни класи, астероидни фамилии, бинарни и повеќекратни системи). Влијание на 
дисиспативните сили врз орбитите на малите објекти. Метеорити (настанок, класификација, 
радиометриско датирање). Ударни кратери (настанок, морфологија, распространетост, 
истребувањата низ гелошката еволуција). Стабилност на Сончевиот систем. Поврзаност на 
астероидите, кометите и метеоритите. Цели на планираните мисии до астероиди и комети. 
Видови на екстрасоларни планети и теории за нивно формирање. Докази за постоење на 
екстрасоларни астероидни појаси. 

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

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

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

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

(презентација:писмена и усна) 
        40 
                                                  бодови   

17.3.  Активност и учество          30                                          бодови  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                  

       од 51до 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 Освоени минимум  30 бода 
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испит 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач  Година 

1. J. S. Lewis Physics and 
Chemistry of the 
Solar System  

Academic Press   2004 

2. I. Pater, J, J. 
Lissauer 

Planetary 
Sciences 

Cambridge University 
Press  

 2010 

3. M. M. Woolfson The Origin and 
Evolution of the 
Solar System  

IOP  2000 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. H. Alfven, G. 

Arrhenius 
Evolution of the 
Solar System 

Scientific and Technical 
Information Office NASA 

1975 

2. Rivkin, Andrew S. Asteroids, comets, 
and dwarf planets 

Greenwood Press 2009 

 
 
 
 
 
  
Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Електрохромизам 
2. Код ДФИЗ2/309 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 

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

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Јулијана Велевска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со појавата 

електрохромизам, нејзините карактеристики и испитување на истите, да се запознаат 
со електрохромни уреди, конструкција на електрохромни уреи и испитување на 
нивните карактеристики 

11. Содржина на предметната програма: 
Електрохромизам: Терминологија, делокруг, обојување 
Електрохемија, кинетика и механизам  
Конструкција на електрохромни уреди  
Електрохромни системи 

        Неоргански системи 
        Органски системи 

Полиелектрохромизам 
      Фотоелектрохромизам и електрохромно печатење 
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12. Методи на учење: Предавања и консултации 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови  
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
  45 часови 

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

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  20 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови 
16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови           70  бодови 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 

           30  бодови 
17.3. Активност и учество бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51до 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 91до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Изработени вежби, присуство на сите тестови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач    

Година 1. Paul M. S. Monk, 
Roger J. 
Mortimer, David 
R. Rosseinsky 

Electrochromism: 
Fundamentals and 
Applications 

VCH, 
Weinheim, N. York, 
Basel, Cambridge, 
Tokyo 

1995 

 2. Paul M. S. Monk, 
Roger J. 
Mortimer, David 
R. Rosseinsky 

Electrochromism 
and 
Electrochromic 
Devices 

Cambridge 
University 
Press 

2007 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач    
1. C. G. Granqvist Handbook of 

Inorganic 
Electrochromic 
Materials 

Elsevier, 
Amsterdam-N. York-
Oxford- Paris-Shannon- 
Tokyo 

 
  2002 
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Предметна програма од трет циклус на студии 
Наслов на нaставниот предмет Нелинеарна динамика на комплексни мрежи 
Код ДФИЗ2/310 
Студиска програма Физика 
Организатор на студиската програма (единица, 
односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

Степен (прв, втор, трет циклус)  трет циклус 
Академска година/семестар  прва/ 

летен 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

Наставник Проф. д-р Александар Ѓурчиновски 
Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Нелинеарната динамика на комплексните мрежи е мошне актуелна област на истражување со мошне 
широка примена, на пример, за објаснување на динамиката на сврзаните ласерски системи или на 
комплексните невронски мрежи. Уште една возбудлива област на истражување во овој контекст е 
контролата на нелинеарната динамика на мрежните системи, особено стабилизирање на хомогени или 
нехомогени нестабилни фиксни точки, или стабилизирање на специфично синхроно поведение на 
мрежната динамика. Комбинацијата на овие две области се во фокусот на предавањата и семинарите во 
склоп на предметната програма со цел добивање длабоки познавања од аналитичките и нумеричките 
методи на испитување на ваквите комплексни системи. На предавањата и семинарите најпрвин ќе се 
изучат основите типови на мрежи и различните методи за контрола на мрежната динамика, а потоа 
добиените знаења ќе се искористат за опишување, анализа и дискусија на различни конкретни 
апликации, со изучување на примери од тековните истражувања. 
 
Содржина на предметната програма: 
 
Математички методи за испитување на динамиката на комплексни мрежи. 
Динамика на мрежи од сврзани осцилатори. Бифуркациона анализа. 
Синхронизација и десинхронизација на комплексни мрежи со временски задоцнети врски. 
Контрола на глобални фиксни точки на мрежна динамика со временски задоцнети врски. 
Амплитудна и осцилаторна смрт во мрежи од осцилатори. 
Адаптивна контрола со повратна врска (фидбек). Градиентни методи. 
Нелинеарна динамика на сврзани ласерски системи. 
Нелинеарна динамика на невронски мрежи. 
 
Методи на учење: 
Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 

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

30 часа 

Други форми на активности  16.1 Проектни задачи нема 
16.2 Самостојни задачи  45 часа 
16.3 Домашно учење  45 часа 

Начин на оценување  
Завршен испит                                                   70 бода                                                      
Семинарска работа/проект 
(презентација:писмена и усна) 

 
                                                  30 бода   

Активност и учество                                                    бодови  
Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                  
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       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) 

Услови за потпис и полагање на завршен испит редовност на предавањата и изработени 
семинарски работи/домашни задачи 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
Метод на следење на квалитетот на наставата   
Литература 
            Задолжителна литература  
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. M. E. J. Newman Networks: an introduction Oxford University 

Press 
2010 

2. E. Schöll,  
H. G. Schuster 

Handbook of Chaos Control Wiley-VCH 2008 

3.     
Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     
2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Електронска структура на материјалите: 

теорија и симулации 
2. Код ДФИЗ2/311 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, 
Природно-математички факултет, Институт за 
физика 

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

I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Ирина Петреска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со напредните методи за изучување на електронската структура на материјалите. 
Совладување на основните техники за изведување симулации на електронската структура на 
материјалите.  

11. Содржина на предметната програма: 
Нумерички методи за пресметување на енергетскиот спектар на повеќеатомски молекули и 
периодични структури. Методи на функционал од електронската густина (DFT). Временски 
зависни DFT  методи (TD-DFT). Електронски транспорт низ метал-молекул-метал спој. 
Коефициент на трансмисија. Гринови функции. Програмски пакети за симулации на 
електронската структура. 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови               Два теста секој по 100 бода   (50 % од 

оценката)        (минимум 60 бода, секој)                                  
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
                            40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат)  

17.3.  Активност и учество                          10 % од оценката  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 %        5 (пет)        (F)                  

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски / англиски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
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22.1 Ред.
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter Atkins, 
Ronald Friedman 

Molecular Quantum mechanics, 
fourth edition  
 

Oxford 
University Press 

2005 

2.  Adrian P. Sutton Electronic Structure of Materials Oxford 
University Press 

2004 

3. Robert G. Parr and 
Weitao Yang 

Density Functional Theory of 
Atoms and Molecules 

Oxford 
University Press 

1989 

4. Carsten A. Ullrich Time-dependent Density-
Functional Theory 

Oxford 
University Press 

2012 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

  
1. S. Datta Electronic Structure in 

Mesoscopic Systems 
Cambridge 
University Press 

1995 

  2. M. Brandbyge, J.-L. 
Mozos, P. Ordejon, J. 
Taylor, and K. Stokbro 

Density-functional method 
for nonequilibrium 
electron transport 

Phys. Rev. B 65, 
165401 

2002 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Напредни методи за радиотерапија 
2. Код ДФИЗ2/312 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 
при Природно-математичкиот факултет 

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

  I или II 
 

Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Мимоза Ристова 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Ќе ги запознае сите познати современи методи во праксата и ќе создаде претстава за оние кои 
што се во фаза на истражувања за апликација. Ќе се оспособи за примена во пракса на 
модулираната по интензитет радиотерапија (ИМРТ). Ќе се оспособи за лоцирање на 
проблемите и предизвиците во ИМРТ и ВМАТ, оптимизација на процесот на планирање и 
зрачење, и ќе се воведе во можностите за научноистражувачката работа во оваа област. Ќе се 
запознае со историската компонента и со физичките основи на развојот на честичната 
(хадронската) терапија со протони, С-12 и со други потешки јони и ќе се обучи за правење 
пресметувања на дозите и на разликите помеѓу терапијата со  честици и со фотони со помош 
на програмските пакити  кои работат на принципот на Монте-Карло симулации, SRIM и 
MatRAD. 

11. Содржина на предметната програма: 
Запознавање со методите со висока прецизност за планирање и испорачување на зрачната 
терапија во третманот на канцерот. Преглед на новите технологии и клиничките програми 
штодосега се имплементирани во праксата. Усовршување на модулираната по интензитет 
радиотерапија (ИМРТ) со 4D адаптивно планирање на третманот со зрачната терапија. VMAT 
радиотерапија со лачно движење на гантрито и попатно континуирано озрачување под сите агли од 
лакот. Локализација на метата за зрачење (канцерозното ткиво) и радиотерапија со водење со in 
vivo имиџинг (image-guided radiotherapy=IGRT). Клинички вежби за илустрација за тоа како се 
дефинира целта (метата) за зрачната терапија. Користење и споредба на техниките за 
справување со движењето на внатрешните органи. Основи и клиничкото искуство од примената 
на техниката на стереотактичка терапија (SBRT – stereotactic body radiotherapy). О с н о в и  н а  
ч е с т и ч н а т а  т е р а п и ј а .  Протонска терапија за третирање на канцер. Ц-12 терапија, 
Терапии со други потешки јони. Споредба на современите RT модалитети.   

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (Минте-Карло 
симулации со програмски 
пакети, лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи 20 часови 
16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови   Два теста секој по 100 бода  (50 % од 

оценката) (минимум 60 бода, секој) 
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17.2. Семинарска работа/проект 
(презентација:писмена и усна) 

40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат) 

17.3. Активност и учество 10 % од оценката 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 % 5 (пет) (F) 

од 51до 60 % 6 (шест) (E) 
од 61 до 70% 7 (седум)  (D) 
од 71 до 80 % 8 (осум) (C) 

  од 81 до 90 %      9 (девет)   (B) 
од 91 до 100 %    10 (десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број  Автор Наслов Издавач   

Го1. John L. 
Meyer (Editor) 

"IMRT, IGRT, SBRT: Advances in the 
Treatment Planning and Delivery of 
Radiotherapy" 

Karger 2011 

2. Manjit Dosanjh Advances in Particle Therapy: A 
Multidisciplinary Approach (Series in 
Medical Physics and Biomedical 

CRC Press 2018 

 
22.2 Дополнителна литература 

Ред.број  Автор Наслов Издавач  
Го   20-тина научни трудови од потесното подраје од последните 5 години. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Електронска теорија на металите 
2. Код ДФИЗ2/313 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Природно-математички факултет, Институт за 
физика 

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

 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 
9. Предуслови за запишување на предметот Квантна механика и Статистичка физика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со современата концепција на енергетските спектри на електроните во металите и 
со методите коишто овозможуваат изучување на поведението на спроводниците во постојани и 
променливи полиња 

11. Содржина на предметната програма: 
Електрон во периодична кристална решетка 
Електронска ферми-течност  
Спроводливост и топлоспроводливост  
Процеси на расејување  
Галваномагнетни својства на метали 
Термоелектрични и термомагнетни појави 
Метали во високовреквентно електромагнетно поле 
Димензионални ефекти 
Распространување на електромагнетни бранови во присуство на магнетно поле 
Магнетна пермеабилност и ефект на Гааз-ван Алфен 
Квантни ефекти во спроводници 
Придушување на звук во спроводници 
Ферми-течни ефекти 
Методи на пресметка на електронскиот спектар на метали 

12. Методи на учење: Предавања, консултации, самостојни задачи, изработка на семинарски трудови 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 

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

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часа 
16.2 Самостојни задачи  
16.3 Домашно учење   60 часа 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 

40  бодови 
17.3. Активност и учество        

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 60 бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од 69 до 76 бода 7 (седум)  (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 
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  од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

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

испит 
Освоени 30 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. А.А. Абрикосов Основи на 
теоријата на 
метали 
(руски јазик и 
превод на 
англиски) 

Москва – Наука  
           1987 

2. Mizutani, U Introduction to the 
Theory of Metals 

Cambridge 
University Press 

        2001 

3.     
22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач      Година 
1.     
2.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Зебеков и Нернст ефект во органски 

суперспроводници 
2. Код ДФИЗ2/314 
3. Студиска програма Теориска физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Физика на органски суперспроводници и 

спроводници 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Детално запознавање со термоелектричните ефекти во органските спроводници и 
суперспроводници во високи магнетни полиња од теориски и експериментален аспект како 
подготовка за самостојна научна работа во областа. 
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11. Содржина на предметната програма: 

1. Нискотемпературни термоелектрични појави во анизотропни органски суперспроводници  
2. Зебеков и Нернст ефект во мешаната состојба на дво-зонскиот органски суперспроводник -

(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2 
3. Температурна зависност на Зебековиот и Нернст ефект во органскиот суперспроводник -
(BEDT- TTF)2KHg(SCN)4 

4.  Поведение на Зебековиот и Нернст ефект во органски суперспроводници во високи магнетни 
полиња  
5.  Аголна зависност на Зебековиот и Нернст ефект во органски проводници со брановидна 
густина на полнеж 

12. Методи на учење: Предавања и консултации 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                            60      бодови                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                          30      бодови   

17.3.  Активност и учество                                            10      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 Ислушани предавања, положени тестови и 
испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски/ англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. E. S. Choi, J. S. 
Brooks, and J. 
S. Qualls 

Magnetothemopower study 
of quasi two-dimensional 
organic conductor 
 - (BEDT-
TTF)2KHg(SCN)4 

Phys. Rev. B 65, 
205119 

2002 

2. D. Krstovska, 
E. Steven, E. S. 
Choi, J. S. 
Brooks 

Angular dependent 
magnetothermopower 
of α-(ET)2KHg(SCN)4 

Low Temperature 
Physics  37, 950  

2011 

 3. D. Krstovska, 
E. S. Choi, E. 
Steven, J. S. 

The angular 
magnetothermoelectric 
power of a charge density 

J. Phys.: 
Condens. Matter 
24, 265502 

2012 
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Brooks wave system 
 4. D. Krstovska Magnetothermopower study 

of the charge density wave 
state in a multiband organic 
conductor α - (BEDT - 
TTF)2KHg(SCN)4 

AIP Conf. Proc. 
1815, 050006 

2017 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 G.Yu.Logveno

v, 
M.V.Kartsovni
k, H. Ito, T. 
Ishiguro 

Seebeck and Nernst effects 
in the mixed state of the 
two-band organic 
superconductors -(BEDT-
TTF)2 Cu(NCS)2 and -
(BEDT- TF)2Cu[N(CN)2]Br 

Synthetic Metals 
86, 2023 

1997 

1. O. Galbova, O. 
V. Kirichenko, 
V. G. 
Peschansky 

Thermoelectric effect in 
layered conductors at low 
temperatures 

Low Temp. Phys. 
35, 810 

2009 

2. O. V. 
Kirichenko, I. 
V. Kozlov, and 
D. Krstovska 

Quantum oscillations of 
thermomagnetic 
coefficients of layered 
conductors in a strong 
magnetic field 

Low. Temp. Phys. 
34 681 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Фотоволтаични ќелии 

 
2. Код ДФИЗ2/315 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Атанас Танушевски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Добивање на знаењa за процесите и феномените што се јавуваат кај фоволтаичните ќелии. Исто 
така, од теориските основи и испитувањето на својствата на ќелии,  се добиваат сознанија за 
нивната ефикасност. 
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11. Содржина на предметната програма: 
1.  Фотоволтаична конверзија во системи со два нивоа 
● функционирање на хомогениот p-n контакт 
4. Ефикасност на конверзија 

● максимална ефикасност 
● реални ќелии 

5.  Ќелии од типот на Шотки 
● анализа на функционирањето 
● диодна струја и струја на осветлување 
● I-V карактеристика 

6. Хетерослојни фотоволтаични ќелии 
● принцип 
● ефект на прозорче 
● примери 

7. Фотоелектрохемиски  ќелии 
● принцип 
● фотоќелии со мала дебелина на апсорберот (ЕТА) 

8. Сегашни реализации 
● монокристали, поликристали, аморфни, тенкослојни и повеќеслојни ќелии 
● индустриски апликации 
● правци на развој 
● материјали за фотоволтаична конверзија. 

12. Методи на учење: Следење на настава и изработка на лабораториските вежби. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6  кредити x 30 часови = 180  часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

 
 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 часа 
 
 

16.2 Самостојни задачи  30 часа 

 
 

16.3 Домашно учење  30 часа 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                                    бодови        100        
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
 
                                                  бодови          10 

17.3.  Активност и учество                                                    бодови          10 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 49 бода 

 
      5 (пет)        (F)                  

 
 

       од 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. Услови за потпис и полагање на завршен Изработка на лабораториски вежби 
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испит 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  2 колоквиуми, семинарска работа 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
 
 

1. Richard C. Neville Solar Energy Conversion 
THE SOLAR CELL 
(SECOND EDITION) 

Elsevier         1995 

 
 

2. Stephen J. Fonash Solar Cell Device Physics 
- Second Edition 

Elsevier          2010 

 
 

3.     

22.2 Дополнителна литература  
 
 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

 
 

1.     

 
 

2.     

 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Фотометрија и спектрофотометрија на 

мали планети 
2. Код ДФИЗ2/316 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ 

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од оптика, астрономија и 

астрофизика 
10. Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на техниките на фотометриски и 

спектрометриски набљудувања и на методите за обработка на податоците. Анализа на 
добиените резултати и нивна примена при моделирање на формите на астероидите и нивните 
спектри. Користење на бази на податоци за определување на физичките својства на 
астероидите. 

11. Содржина на предметната програма: 
Диференцијална и апсолутна фотометрија. Колориметрија и магнитуди на астероиди (мали 
планети). Амплитудно-фазна релација кај астероидите. Фотометриско албедо и определување 
на дијаметри. Фазна крива, опозиционен ефект, фазно поцрвенување. Анализи на криви на 
блесок. Определување на синодички и сидерички период, форма на астероидот и ориентација на 
оската на ротација (спин-вектор). Карактеристики на спектрофотометри во видливата и 
блиската црвена област од ЕМспектар. Спектрални карактеристики на таксономните класи на 
малите планети.  

92



Физичка карактеризација на површината на малите планети од  фотометриската и спектро-
фотометриската анализа. Спектрални својства на блиските до Земјата објекти.  Добивање на 
синтетички криви на блесок. Моделирање на спектри. Лабораториски испитувања на метеорити. 
Поврзување на метеоритите и блиските до Земјата објекти со нивните родителски тела. Бази со 
податоци за физичките својства на астероидите и нивно значење за космогонијата на Сончевиот 
систем и за планираните вселенски мисии.   

12. Методи на учење: активно учество на предавања, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 
обработка на набљудувачки материјал, подготовка на семинари, изработка на проектни задачи.   

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

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

45 часа 

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

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

(презентација:писмена и усна) 
 
                 40                                 бодови   

17.3.  Активност и учество                   30                                 бодови  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                  

       од 51до 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 Освоени минимум  30 бода 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач       Година 

1. E. Budding, O. 
Demircan 

Introduction to 
Astronomical 
Photometry 

Cambridge Univ. 
Press 

 
        2007 

2. B. Warner A Practical Guide to 
Lightcurve Photometry 
and Analysis 

Springer 
 

 
        2006 

3. C.R. Kitchin Optical Astronomical 
Spectroscopy 

Taylor & Francis 
 

       1995 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Masiero et al.  A revised asteroid 

polarization-albedo 
relationship using 
WISE/NEOWISE datа 

The Astrophysical 
Journal, 749, 104 

 
      2012 

2. S. J. Bus, F. 
Vilas 

Visible-wavelength 
spectroscopy of 
asteroids 

Asteroids III. Tucson: 
University of Arizona 
Press. 169-182 

         
       2002 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физички принципи на напредните 

имиџинг техники во медицината 
2. Код ДФИЗ2/317 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  трет циклус 
6. Академска година/семестар  прва 7

. 
Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф.  д-р Весна Гершан 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од атомска, нуклеарна и 

радијациона физика и основи од 
математичка физика.  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на методите за процена на 
параметрите на сликите и на имиџинг системите. Усвoјување на физичките принципи кај 
медицинските имиџинг модалитети. Усвојување на дозиметриските методи и техники за 
пресметување на дозите и на заштитните бариери. 

11. Содржина на предметната програма: 
Просторна резолуција. Конволуција, трансформации на Фурие, модулациона функција на 
трансферот, дигитализирање на сигналот и идентификација на сигналот. Контрастна резолуција. 
Текстура на шумот. Спектар на шумот. Фуриева  анализа на спектарот на шумот. Однос 
контраст-шум и сигнал-шум. Дијаграм на контрастот. Квантна ефикаснот на детекција. 
Карактеристична крива на ресиверот. Аналогно и дигитално претставување на податоците. 
Дигитални радиолошки слики. Прикажување на дигиталните слики. PACS систем. Процесирање 
на сликите. Физички принципи на аналогните и на дигиталните дијагностичките имиџинг 
модалитети – радиографија, мамографија, флуороскопија, компјутерска томографија, магнетна 
резонанса, ултразвук. Физички принципи на имиџинг техниките во нуклеарната медицина - 
производство на радиоизотопи, радиофармацевтици и внатрешна дозиметрија, детектирање и 
мерење на зрачењето. Сцинтилациона камера, SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI. Дозиметрија – 
атенуација на зрачењето во ткивата, дозиметриски величини, Монте Карло симулации, методи 
за пресметување на дозите и на ризикот. Радијациона сигурност. Принципи  и методи во 
радијационата заштита и контрола на радијационото изложување. Методи за пресметување на 
радијационите заштитни бариери.  

12. Методи на учење: активно учество на предавања, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 
обработка на материјал од мерења кај имиџинг системи, подготовка на семинари, изработка на 
проектни задачи.   

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                            10                     бодови                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                         10                        бодови   
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17.3.  Активност и учество                           10                       бодови  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                  

       од 51до 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 Освоени минимум  30 бода 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и 

дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jerrold  Bushberg et al. The Essential Physics 
of Medical Imaging 

Wolters Kluwer -
Lippincott 
Williama & 
Wilkins 

   2011 

2. Roger Bourne Fundamentals of 
Digital Imaging in 
Medicine 

Springer    2010 

3. Anthony Brinton Wolbarst Physics of Radiology Appleton & Lange 1997, 2005 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. David Dowsett et al.  The Physics of 
Diagnostic Imaging 

Arnold     2001 

2. Paul E. Christian and 
Kristen M.Waterstram-
Rich - editors 

Nuclear Medicine and 
PET/CT 

Mosby Elsevier      2007 

 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Методи во истражувањата на тенките 

филмови 
2. Код ДФИЗ2/318 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Природно-математички факултет, Физика 

5. Степен (трет циклус)  Трет степен на студии 
6. Академска година/семестар  Прва 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Мимоза Ристова 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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Добивање на теоретски знаењa и техичка оспособеност за примената на неколку основни 
аналитички алатки за анализирање на тенките филмови.  

11. Содржина на предметната програма: 
1. Оптички спектроскопски методи 

 Спектроскопија на видлива и блеска инфрацрвена светлина (VIS и NIR) 
 Фурие-трансформирана инфрацрвена спектроскопија (FTIR) 
 Раманска спектроскопија 
 Елипсометрија 
 Определување на оптички и дриги квалитативни и квантитативни параметри.  

2. Структурни и кристалографски истражувања со дифракција на Х-зраци (XRD-методот) 
 Дифракција на Х-зраци (законот на Bragg) 
 Определување на кристални параметри од дифрактограм и идентификација. 
 Определување на големина на кристални зрна.  
 Квантитативни анализи со употреба на интерен или екстерен стандард.  

3. Скенирачка електронска микроскопија (SEM) и трансмисиона електронска микроскопија 
(ТЕМ) 

 Добивање ликови со SEM и TEM. 
 Спектроскопија со Дисперзија на Електроните (EDS), квалитативни и квантитативни 

анализи.  
 Анализа на Дифракциони мостри со ТЕМ.  
 ТЕМ со висока резолуција (HR-ТЕМ) 

4.  Фотоелектронска емисија со Х-зраци (XPS) 
 Теоретски основи – енергии на врзување на електроните во атомите 
 Добивање на спектралните линии Оже-линиите.  
 Квалитативни и квантитативни анализи со ХРЅ 
 Длабинско профилирање на тенките филмови со RBS.  

5. Микроскопија со атомски сили (AFM) 
 Принципи во формирањето лик и модови во скенирањето со AFM.  
 Истражување на топографските и морфолошките карактеристики на површините со AFM.  
 Структурни анализи со АFM и идентификација на атомите на површината.  

6. Спектроскопија со флуоресценција на Х-зраци (XRF) 
a. теориски основи и атомски спектри 
b. Квалитативни и квантитативни анализи со XRF 
c. Атомско мапирање површини со XRF.  

7. Спектроскопија со Радерфордово повратно расејување (RBS) 
 Теорики основи и нуклеарни реакции на атомите со алфа честиците (ефикасни пресеци) 
 Квалитативни анализи. 
 Длабинско профилирање на тенките филмови.  

12. Методи на учење: Следење на настава и изработка на лабораториските вежби. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

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

45 часови 

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

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

 
                                                  бодови           10 

17.3.  Активност и учество                                                    бодови           10 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 49 бода     5 (пет)        (F)                  

       од 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Изработка на лабораториски вежби  
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  2 колоквиуми, семинарска рабта 
22. Литература  

 
 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Gianangelo Bracco,  
Bodil Holst 

Surface Science 
Techniques 

Springer 2013 

2. J.M. Walls, Robin 
Smith 

Surface Science 
Techniques 

Elsevier 1994 

3.     

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  Нови научни трудови   
2.  Нови научни трудови   

 
 

 

 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Kвантномеханички осцилаторни системи 
2. Код ДФИЗ2/319 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, 
Природно-математички факултет, Институт за 
физика 

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

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Ирина Петреска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

97



Оспособување за примена на квантномеханичките осцилаторни модели за опишување и 
објаснување на вибрациите на повеќеатомските молекули, изучување на заемодејствата со 
надворешни електромагнетни полиња и нивните ефекти врз симетријата и електронската 
структура. Стекнување вештини за аналитичко решавање на Шредингеровата равенка за 
соодветните осцилаторни системи, толкување на резултатите и примена за објаснување на 
реални физички феномени и постоечки експериментални резултати. 

11. Содржина на предметната програма: 
Повеќедимензионални осцилатори (хармониски и анхармониски модели). Заемодејство на 
осцилатор со надворешно електромагнетно поле во рамките на теоријата на пертурбации.  
Изборни правила. Примена на теоријата на групи за опишување на молекуларните вибрации. 
Нормални координати. Примена на изучените осцилаторни модели за изучување на 
електронската структура на квантни точки во поле на изотропни и анизотропни хармониски 
потенцијали.  

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење  60 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  Два теста секој по 100 бода   (50 % од оценката)        

(минимум 60 бода, секој)                                   
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
                            40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат)  

17.3.  Активност и учество                          10 % од оценката  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 %        5 (пет)        (F)                  

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски / англиски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Siegfried 
Flügge 

Practical Quantum Mechanics Springer 1999 

2. Alan Vincent Molecular Symmetry and 
Group Theory : A Programmed 
Introduction to Chemical 
Applications 

Wiley 2001 

3. Stephanie M. 
Reimann 

Electronic structure of 
quantum dots 

Rev. Mod. Phys. 74, 
1283–1342  
 

2002 

22.2 Дополнителна литература  
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Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
  
1. I. Petreska, T. 

Sandev, Z. 
Nedelkoski, Lj. 
Pejov 

Axially symmetrical molecules 
in electric and magnetic fields: 
energy spectrum and selection 
rules 

Central European 
Journal of Physics  
11(4) (2013), 412-
422 

2013 

  2. I. Petreska, T. 
Sandev, Gj. 
Ivanovski, Lj. 
Pejov 

Splitting of Spectra in 
Anharmonic Oscillators 
Described by Kratzer Potential 
Function  

Commun. Theor. 
Phys., Vol. 54, No. 
1, July 15, pp. 138–
142, 2010 

2010 

  3. I. Petreska, Gj. 
Ivanovski and 
Lj. Pejov 

The Perturbation Theory 
Model of а Spherical Oscillator 
in Electric Field and the 
Vibrational Stark Effect in 
Polyatomic Molecular Species 

Spectrochim. Acta 
A, Vol. 66, pp. 985-
993 

2007 

  4. T. Sandev and 
I. Petreska 

Selection Rules For Two-
Dimensional Harmonic 
Oscillators” 

Bull. Chem. 
Technol. Macedonia 

2005 

  5. T. Sandev, I. 
Petreska, E. 
Lenzi 

Harmonic and anharmonic 
quantum-mechanical 
oscillators in noninteger 
dimensions 

Physics Letters A 
10.1016/j.physleta.2
013.10.048 

2013 

  6. Z. Nedelkoski, 
I. Petreska 

Magnetic properties of 
electrons confined in an 
anisotropic cylindrical 
potential 

Physica B: 
Condensed Matter 
452:113 (2014) 

2014 

  7. T. Sandev, I. 
Petreska, E. K. 
Lenzi  

Harmonic and anharmonic 
quantum-mechanical 
oscillators in noninteger 
dimensions 

Physics Letters A, 
378 (3):109 (2014) 

2014 

 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Компјутерски симулации во физиката 

2. Код ДФИЗ2/320 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Наце Стојанов 

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

Запознавање со основите на компјутерската физика како интердисциплинарна наука и 
нејзина примена во современата физика 
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11. Содржина на предметната програма: 
Програмски јазици и симболички програми во физиката (Fortran, Mathematica и Matlab). 
Основни нумерички методи. Нумерички методи за обични диференцијални равенки. 
Нумерички методи за матрици. Специјални функции и Гаусова квадратура. Парцијални 
диференцијални равенки. Монте Карло симулации. Симулации на итерација материја-
честица. Симулации на електронски уреди. 
 12. Методи на учење: предавања и консултации, лабораториски вежби, колоквиуми, завршен писмен 
и усмен испит. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6  кредити x 30 часови=180  часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 20  часови 
16.2 Самостојни задачи 35 часови 
16.3 Домашно учење 35 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 40 бодови (писмен) + 40 бодови (усмен) 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 

15 бодови 
17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 49 бода 5 (пет) (F) 
од 50 до 59 бода 6 (шест) (E) 
од 60 до 69 бода 7 (седум)  (D) 
од 70 до 79 бода 8 (осум) (C) 
од 80 до 89 бода 9 (девет) (B) 
од 90 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис е присутност на настава 
(предавања и вежби), услов за полагање на 

  завршен испит е положен писмен дел од 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач   Година 

1. H. Press, S.A. Teukolsky, 
W.T. Vettering, 
B.P.Flannery 

Numerical Recipes in 

Fortran, 2nd ed., 

Cambridge University 
Press  

1992 

2. S. E. Koonin and 
D. C. Meredith 

Computational Physics 
(Fortran version) 

Addison- Wesley 
Publishing Company 

2004 

3. R. H. Landau and 
M. J. Paez Mejia 

Computational 
Physics 

John Wiley & 
Sons, Inc. 

1997 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.
број 

Автор Наслов Издавач   Година 

1.    
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Модулирање на ласерска светлина и 

примена 
2. Код ДФИЗ22/321 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ-УКИМ 

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Топузоски 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од  оптика,  електромагнетизам, 

математички методи во физката (1 и 2), 
атомска физика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање и проучување на техниките и методите за просторна и временска модулација на 
оптичките (ласерските) снопови, карактеристиките и примената на модулираните светлински 
снопови. Од разгледуваните теми на истражувања од областа на модерната оптика, посебен 
осврт ќе биде направен кон сингуларната оптика и нејзината примена во физиката, биологијата, 
медицинските науки, нанотехнологијата и оптичките комуникации. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
-Вовед во фазно-структуирани електромагнетни бранови 
-Лагер-Гаусови ласерски снопови и орбитален момент на импулс 
-Беселови и други недивергентни вортексни снопови (со или без фазни сингуларности) 
-Генерирање на вортексни Лагер-Гаусови и Беселови снопови со дифракциони оптички 
елементи (ДОИи) 
-Компјутерски-генерирани ДОЕи:  фазен спирален слој, хеличен аксикон, виличеста мрежичка, 
зонска спирална мрежичка, Архимедова спирала и др. 
-Динамика на простирање на ласерските снопови; Аналитички и нумерички решенија за блиско 
и далечно поле 
-Манипулирање на атоми и молекули со употреба на структуирани ласерски снопови 
  (стапици и водење на атоми, оптички “пинцети”) 
-Примена на ласерски снопови со орбитален момент на импулс во квантни комуникации и 
информации 
-Вовед во нелинеарна оптика. Оптички вортекси во фемтосекундни ласери 

12. Методи на учење: Активно учество на предавања, индивидулано решавање на теориски 
проблеми, семинари, поставување експериментални шеми 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни часови и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава Часови 45 

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

Часови 15 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи часови 20 
16.2 Самостојни задачи  часови 20 
16.3 Домашно учење  часови  50 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
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17.2.  Семинарска работа/проект 
(презентација:писмена и усна) 

 
30 бодови   

17.3.  Активност и учество                                            10        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 до100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Born, and E. 
Wolf 

Principles of optics Cambridge 
University Press 

1999 
 

2. K. Lizuka Elements of photonics John Wiley & 
Sons 

2002 

 3. D. L. Andrews Structured light and its 
applications 

Elsevier 2008 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. A. Ashkin Optical trapping and 

manipulation of neutral 
particles using lasers 

World Scientific 
Publishing 

2006 

  2. L. Allen, Stephen 
M. Barnett, Miles 
J. Padgett  
 

Orbital Angular 
Momentum 

CRC Press 2003 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физичка оптика 
2. Код ДФИЗ2/322 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ-УКИМ 

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

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 6 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Топузоски 
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9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од Оптика, Електромагнетизам, 
Математчки методи во физиката (1 и 2) 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Студентите да стекнат пошироки знаења за современите теориски и експериментални 
истражувања од областа на физичката оптика, и нивната примена во физиката и 
нанотехнологијата. Проучување на најопштите појави при простирањето на светлината, со 
соодветни математички методи-Фурие-анализата во решавањето на дифракционите проблеми 
во далечно поле, матричен метод, и некои интегрални трансформации (Фуриеова, Лапласова и 
Хилбертова). 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Максвелови равенки, бранова равенка, скаларни бранови, векторски бранови 
Елементи на теорија на интерференција и интерферометри 
Елементи на теорија на дифракција- Кирхофова теорија на дифракција, премин кон скаларна 
теорија 
Фраунхоферова дифракција на апертури со различна форма и на оптички инструменти 
Интегрални трансформации-Фуриеова, Лапласова и Хилбертова 
Фуриеова оптика-примена во решавање проблеми од Фраунхоферова дифракција 
Френелова дифракција-Френелов интеграл, неколку различни проблеми  
Основни параметри на Гаусови ласерски снопови. Трансфер на Гаусов сноп низ собирна леќа 
Други типови ласерски снопови: Лагер-Гаусови ласерски снопови. Недивергентни ласерски 
снопови 
Вовед во генерирање и простирање на ласерски снопови со фазни сингуларности-оптички 
вортекси 
Холографија-класични и комјутерски-генерирани холограми. Зонска мрежичка. Примена на 
холографија  
Теорија на поларизација на светлина. Џонсови вектори и матрици. Пуанкареова сфера. 
Интерференција и дифракција со парцијално-кохерентна светлина.  
 

12. Методи на учење: Активно учество на предавања, индивидулано решавање на некои теориски 
проблеми од областа на дифракција, семинари, поставување експериментални шеми и 
добивање дифрактограми  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава часови 60 

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

часови 30 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи часови 10 
16.2 Самостојни задачи  часови 10 
16.3 Домашно учење  часови  70 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  70 бодови                                                       
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
25 бодови   

17.3.  Активност и учество                                            5      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) 
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       од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
       од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
       од 91 до100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Born, and E. 
Wolf 

Principles of optics Cambridge 
University 
Press 

1999 
 

2. B. D. Guenther Modern Optics John Wiley 
and Sans 

1990 

 3. J. Goodman Introduction to 
Fourier optics 

The McGraw-
Hill 
Companies, 
INC. 

1996 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. K. Lizuka Elements of 

photonics 
John Wiley & 
Sons 

2002 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Овој курс ќе му овозможи на студентот да навлезе подлабоко во клеточната и молекуларната 
биологија од аспект на биофизиката. Запознавање со: Примена на теориските и 
експерименталните техники од физиката за моделирање на биолошки појави и разбирање како 
организмите можат да создаваат комплексни молекули и клеточни појави од едноставни 
органски хемикалии. Користење на модерни техники за молекуларно дефинирање. Разбирање на 
клеточната и молекуларна биологија со помош на науката за полимери и колоиди, како и со 
статистичка и термодинамичка физика со нивните законитости. 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на биомолекули 
2. Код ДФИЗ2/323    
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 
при Природно-математичкиот факултет 

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

 I или  II   
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
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11. Содржина на предметната програма: 
Механички особини на молекулите, структура и градба. Молекули во електрично и магнетно 
поле. Основи на теоријата на хемиската врска. Симетрија и симетрични операции. 
Електронски состојби. Електронски спектри на молекулите. Методи за карактеризирање на 
молекулите: X-ray crystallography, nuclear magnetic resonance, electron microscopy, 
electrophoresis... Пасивни електрични својства на клетките. Спроводливост на нервите. 
Електрични полиња во клетките и организмите. 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

30 часови 

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

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови Два теста секој по 100 бода  (50 % од 

оценката) (минимум 60 бода, секој) 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
30 % од оценката 

(минимум една семинарска/елаборат) 
17.3. Активност и учество 10 % од оценката 

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

  од 81 до 90 %      9 (девет)  (B) 

од 91 до 100 %    10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата МК 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.б

р. 
Автор Наслов Издавач  Година 

1. Michel Daune Molecular 
Biophysics: 
Structures in motion 

Oxford University Press  
1993 

2. Б.И.Сажин, А.М. Лобанов, 
О.С.Романовская 

Электрические 
свойства полимеров 

ХИМИЯ 
Ленинградское отделение 

   1977 

3. James Claycomb, Jonatan 
Quoc P.Tran 

Introductory biophysics: 
Perspectives on the 
living state 

Jones and Bartlett 
Publishers 

   2011 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.б
рој 

Автор Наслов Издавач 
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   И.М.Лифшиц          Электроная теория металлов   Россиская                   
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на биолошки системи 
2. Код ДФИЗ2/324 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 
при Природно-математичкиот факултет 

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

 I или  II   
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Ќе ги запознае теориските основи и принципи за создавање на врска меѓу структурата и 
функциите на молекуларно ниво. Ќе се оспособи за разгледување на молекулски механизми на 
биолошките системи со транзиција од детерминистичко однесување на макроскопски системи 
кон стохастичко однесување на единечна молекула. Запознавање со важните параметри како 
кристален радиус, радиус на хидратација и Дебај-Хакелов радиус,за објаснување на функциите 
на биолошките системи и воведување во научно истражувачката работа во оваа област. 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Молекуларна структура на биолошки системи. Механички својства. 
Термодинамика на системи. Гибсова равенка. Електрохемиска рамнотежа-Нернстова равенка. 
Динамика на биолошки системи. Нерамнотежна дистрибуција на јоните во клетките и 
органелите. Електрично поле во системите. Вискоеластични својства на биоматеријалите. 
Физички фактори на околината.Кинетика на биолошки системи. 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи  
16.3 Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови Два теста секој по 100 бода  (50 % од оценката)

 (минимум 60 бода, секој) 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и 
40 % од оценката 

(минимум една семинарска/елаборат) 
17.3. Активност и учество 10 % од оценката 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 % 5 (пет)      F 
од 51до 60 % 6 (шест)   E 
од 61 до 70% 7 (седум) D  
од 71 до 80 % 8 (осум)   C 

  од 81 до 90 % 9 (девет)  B 
од 91 до 100 % 10 (десет) A 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови. 

20. Јазик на кој се изведува наставата МК 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач    Година 

1. Roland Glaser Biophysics Springer-Verlag      1999 
2. James Claycomb, 

Jonatan Quoc 
P.Tran 

Introductory 
biophysics: 
Perspectives on the 
living state 

Jones and 
Bartlett 
Publishers 

     2011 

3.     
22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач    Година 

   Научни трудови од потесното подраје од последните 5 години. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Линеарна и нелинеарна генерација на 

високо-фреквентни акустични бранови 
во органски суперспроводници 

2. Код ДФИЗ2/325 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  трет 
6. Академска година/семестар  прва /I или II 7

. 
Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на предметот Физика на органски суперпроводници и 

проводници 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Детално запознавање со теориското истражување на појавата на генерација на 
фундаментален високо-фреквентен звучен бран  и повисоките хармоници во органските 
суперпроводници како резултат на дејството на термоелектричните сили и одредени извори 
на нелинеарност. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
 
1. Линеарна генерација на високо-фреквентни звучни бранови како резултат на 

термоелектричните сили во квази-дво димензионални проводници  
2. Магнетна зависност на линеарен термоелектричен механизам на електро-акустична 

генерација во органски проводници 
3. Аголно зависна генерација на високо-фреквентни звучни бранови како резултат на 

Нернст ефект во анизотропни органски проводници  
4. Нелинеарна генерација на втора хармоника под дејство на Џулова топлина во квази-дво 

димензионални проводници 
5. Генерација на високо-фреквентни звучни бранови како резултат на произволен извор на 

топлина во квази-дво димензионални проводници  
6. Линеарна генерација на високо-фреквентни звучни бранови во основната состојба на 

органскиот  проводник  -(BEDT-  TTF)2KHg(SCN)4 
12. Методи на учење:    Предавања и консултации 
13. Вкупен расположив фонд на време 180  часа 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                            60      бодови                                                      
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17.2.  Семинарска работа/проект 
(презентација:писмена и усна) 

 
                                          30      бодови   

17.3.  Активност и учество                                            10      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 

Ислушани предавања, положени тестови и 
испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Годин

а 
1. M. I. Kaganov Thermoelectric mechanism of 

electromagnetic-acoustic 
transformation 

Zh. Eksp. Teor. 
Fiz. 98,1828 

1990 

2. A. N. Vasilev, M. I. 
Kaganov, F. M. 
Maallavi 

Thermoelectric stresses as a 
mechanism of electromagnetic-
acoustic transformation 

Uspekhi Phys. 
Nauk 163, 81 

1993 

3. D. Krstovska, O. 
Galbova, T. Sandev 

Thermoelectric mechanism of 
electromagnetic-acoustic 
transformation in organic 
conductors 

EPL 81, 37006 
 

2008 

 4. A. N. Vasil'ev, Yu. 
P. Gaidukov, M. I. 
Kaganov, E. G. 
Kruglikov 

Nonlinear electromagnetic 
generation of longitudinal 
ultrasound in zinc 

Zh. Eksp. Teor. 
Fiz. 101, 671 

1992 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Krstovska, B. 
Mitreska 

Nonlinear ultrasound generation in 
quasi-two dimensional organic 
conductors 

Physica 
Macedonica 62, 
13-21 

2016 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на ѕвезди    
2. Код ДФИЗ2/326 
3. Студиска програма 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)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  

 
Прва 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Детално запознавање со физичките принципи на структурата и еволуцијата на ѕвездите  
 Запознавање со  карактеристиките на ѕвездените атмосфери и формирањето на спектрални 

линии во нив 
 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:  

 Структура на ѕвездите. Хидростатска рамнотежа. Равенка на притисок.  
 Извори на ѕвездената енергија. Транспорт на енергија.  
 Моделирање на внатрешната структура на стабилните ѕвезди.  
 Живот на главната низа. Еволуција пред главната низа. Еволуција на главната низа.  
 Доцни фази на ѕвездената еволуција.  
 Дегенеративни остатоци на ѕвездите. Бели џуџиња. Неутронски ѕвезди. Црни јами.  
 Броење на ѕвездите. Кинематика и морфологија на Млечниот пат. Галактички центар 
 Формирање на спектрални линии. Карактеристики и профил на спектралните линии 
 Коефициент на апсорпција во континуиран спектар. Хемиски и физички услови во 

ѕвездените атмосфери.  
 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 180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                           40           бодови                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
 
                                         40          бодови   

17.3.  Активност и учество                                           20        бодови  
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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 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 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.бр. 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 

 2.  D. Mihalas Stellar Atmospheres Freeman, San Francisco 1978 
Дополнителна литература 

Ред.бр.  Автор Наслов Издавач Година 
1. М. Вукичевиќ-

Карабин 
Теоријска астрофизика Научна књига, Београд 

 
1994 

 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  
1. Наслов на нaставниот предмет Пренос на зрачење во ѕвездените атмосфери  
2. Код ДФИЗ2/327 
3. Студиска програма 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)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  

 
Прва 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување на предметот  
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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.   
 Модели на атмосфери 
 Равенки на статистичка рамнотежа 
 Транспорт на зрачење (не-ЛТР): модел на атом со два нивоа 
 Транспорт на зрачење (не-ЛТР): модел на атом со повеќе нивоа 

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 180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                           40           бодови                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
 
                                         40          бодови   

17.3.  Активност и учество                                           20        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 

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 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред. Автор Наслов Издавач Година 
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број 
1. М. Вукичевиќ-Карабин Теоријска 

астрофизика 
Научна књига, 
Београд 

1994 

 2.  D. Mihalas Stellar Atmospheres Freeman, San 
Francisco 

1978 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

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

An introduction to 
Modern Astrophysics 

Pearson Adisson 
Wesley 

2007 

 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Основи на физиката на тенки филмови 
2. Код ДФИЗ2/328 
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)  Трет циклус академски студии 
6. Академска година/семестар  

Прва 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Александар Скепаровски 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основните методи за подготовка на тенки филмови, нивна 
карактеризација, физички својства и примена.  

11. Содржина на предметната програма:  
 Преглед на методите за подготовка на тенки филмови: Хемиски и електрохемиски 

методи, физички методи. Подетално се проучуваат следниве физички методи: 
распрашување, вакуумско напарување и епитаксијално растење на тенки филмови.  

 Механизми на формирање и растење на тенките филмови: Фази на формирање на 
тенките филмови. Теориски модели за зајадрување. Експериментални потврди на 
моделите за зајадрување. Раст и коалесценција. 

 Карактеризација на тенките филмови: Методи за определување на дебелината, хемискиот 
состав, структурата и морфологијата на филмовите. Основни техники за електрично 
карактеризирање на тенките филмови.  

 Својства на тенките филмови: Механички, електрични, магнетни и оптички својства на 
тенките филмови.  

 Примени на тенките филмови: Општ преглед на примените на тенките филмови. Зависно 
од конкретниот интерес на студентите, ќе бидат подетално проучувани одредени и 
специфични примени. 

12. Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно решавање на задачи и домашно 
учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
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14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа  
16.3 Домашно учење  60 часа 

17. Начин на оценување  
 
17.1.  Тестови  70 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и/или усна) 
30 бода 

17.3.  Активност и учество  / 
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 и 
вежбите и изработиле семинарска работа.  

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

22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Milton Ohring Materials Science of Thin 
Films – deposition and 
structure (second edition) 

Academic Press 2002 

2. Hans Luth Solid Surfaces, Interfaces 
and Thin Films (sixth 
edition) 

Springer 2015 

22.2 

Дополнителна литература  
Ред. 
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ludmila 
Eckertova 

Physics of Thin Films Plenum Press 1977 

2. K. Wasa, M. 
Kitabatake, H. 
Adachi 

Thin Film Materials 
Technology 

Co-published by: 
William Andrew, Inc 
& 
Springer 

2004 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Електрично карактеризирање на 

полуспроводници 
2. Код ДФИЗ2/329 
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)  Трет циклус академски студии 
6. Академска година/семестар  

Прва 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Александар Скепаровски 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со теориските основни на методите за електрично 
карактеризирање на полуспроводниците и полуспроводничките направи. Нивно оспособување 
за самостојно изведување на дел од мерните техники. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Методи за определување на електричниот отпор на полуспроводниците  
 Определување на примесната концентрација и концентрацијата на носители на полнеж  
 Шотки бариери и контактен отпор 
 Електрична карактеризација на дефекти кај полуспроводниците 
 Определување на оксиднот полнеж и густината на интерфејсни состојби 
 Определување на времето на живот на нерамнотежните носители на полнеж 
 Определување на подвижноста на носителите на полнеж 

12. Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно решавање на задачи и домашно учење 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа  
16.3 Домашно учење  90 часа 

17. Начин на оценување  
 
17.1.  Тестови  70 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и/или усна) 
30 бода 

17.3.  Активност и учество  / 
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) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Со право на потпис се стекнуваат студентите 
кои редовно ги следеле предавањата и 
вежбите и изработиле семинарска работа.  

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. Dieter K. 

Schroder 
Semiconductor Material and 
Device Characterization 

John Wiley & 
Sons, Inc. 

2006 

2. E. H. Nicollian 
J. R. Brews 

MOS (Metal Oxide 
Semiconductor) Physics and 
Technology 

John Wiley & 
Sons, Inc. 

1982 

22.2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. S. M. Sze  

Kwok K. Ng 
Physics of Semiconductor 
Devices 

John Wiley & 
Sons, Inc. 

2007 

 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии  
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на меки материјали 
2. Код ДФИЗ2/330 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ 

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

I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф.  д-р Ристе Попески-Димовски 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со механичките и термиските својства на меките материјали, разбирање на 
физиката на полимери и колоиди како и поврзаноста на течните кристали, полимерите и 
колоидите.  

11. Содржина на предметната програма:  
Физика на меки материјали; фазни премини; Физика на полимери; полимери во раствор; 
механички својства на полимери; течни кристали; колоиди. Запознавање со 
екеспериментални техники, атомска микроскопија, импендансни анализи, динамичко 
расејување на светлина, гел пропусна хроматографија. 

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 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45  часови 
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15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 часови 
16.2 Самостојни задачи   
16.3 Домашно учење  60  часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                           70           бодови                                                     
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
 
                                         20          бодови   

17.3.  Активност и учество                                           10        бодови  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 65 бода        6 (шест)     (E) 
       од 66 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. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски / англиски  
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и 

дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Мајкл Рубинштајн и 
Ралф Х.Колби 

Физика на полимери АРС Ламина ДОО 2012 

2. Maurice Kleman,  Oleg 
D. Lavrentovich 

Soft Matter Physics, An 
introduction 

Springer 2004 

3. Ian W. Hamleyauth Introduction to Soft Matter 
Synthetic and Biological 
Self-Assembling Materials 

Whiley 2007 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ophelia K. C. Tsui Polymer Thin Films, Series 
in Soft Condensed Matter 

World Scientific 2008 

2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Нелинеарна динамика 
2. Код ДФИЗ2/331 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, 
Природно-математички факултет, Институт 
за физика 

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

II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Д-р Љупчо Хаџиевски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање и усвојување на теориските, нумеричките и експерименталните методи за 
решавање на проблемите на нелинеарната динамика. Целта е постдипломецот да стекне 
основи за понатамошна самостојна научно-истражувачка работа во примената на стекнатото 
знаење во анализата на динамиката на нелинеарните физички системи. 

11. Содржина на предметната програма: 
Основни концепти на еволуција и стабилност (детерминистичка еволуција, стабилност,  
фазен портрет,  хиперболичност, бифуркации). Регуларна и хаотична динамика. Ниско-
димензиони динамички системи (теорема за централна повеќекратност и нормални форми). 
Хамилтонијански системи (стандардно пресликување, КАМ-Колмогоров-Арнолд-Мозерова 
теорема, фиксни точки, Poincare-Birkhoff теорема, бифуркациони феномени; Критеруми за 
локален и глобален хаос; Статистички концепти (локална и глобална стохастичност, 
Љапунов-иеви експоненти и Колмогоров-Синаи ентропија). Динамика на дисипативни 
системи (чудни атрактори, интермитенција, турбуленција). Примена на методите на 
нелинеарната динамика за анализа на нелинеарно простирање на бранови во периодични 
средини (фотонски кристали и оптички решетки,  Бозе-Ајнштајн кондензати). 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови               Два теста секој по 100 бода   (50 % од 

оценката)        (минимум 60 бода, секој)                         
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
                            40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат)  

17.3.  Активност и учество                          10 % од оценката  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 %        5 (пет)        (F)                  

       од 51до 60 %       6 (шест)     (E) 
       од 61 до 70%       7 (седум)   (D) 
       од 71 до 80 %       8 (осум)     (C) 
       од 81 до 90 %       9 (девет)    (B) 
       од 91 до 100 %     10 (десет)    (A) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. S. H. Strogatz Nonlinear Dynamics and Chaos: 
With Applications to Physics, 
Biology, Chemistry and 
Engineering 

Perseus Books 
Publishing 

1994 

2. S. Wiggins Introduction to Applied Nonlinear 
Dynamical Systems and Chaos 

Springer 2000 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
  
1. He Li, C.K. Kao, 

K.S. Chiang and 
Y Guo 

Nonlinear Photonics: 
Nonlinearities in Optics, 
Optoelectronics and Fiber 
Communications 

Springer Series 
In Photonics 

2002 

 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Нелинеарна фотоника 
2. Код ДФИЗ/332 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, 
Природно-математички факултет, Институт 
за физика 

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

II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Д-р Љупчо Хаџиевски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Совладување на основните теориски поставки на нелинеарната фотоника.  Квантна и 
нелинеарна оптика. Запознавање и усвојување на основните теориски, нумерички и 
експериментални  методи за решавање на проблеми од нелинеарната фотоника. Стекнатото 
знаење  ќе го оспособи  студентот да се вклучи во истражувањата во поединечни актуелни 
области на нелинеарната фотоника. 

11. Содржина на предметната програма: 
Нелинеарна електрична пермитивност и пермеабилност. Нелинеарни средини со индекс на 
прекршување зависен од интензитетот на светлинските бранови. Нелинеарни бранови 
равенки (нелинеарна Шредингерова равенка). Самофокусирање и филаментација на 
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светлината. Модулациона нестабилност. Оптички солитони и бридери. Нелинеарни оптички 
фибери. Простирање на бранови низ нелинеарни дискретни оптички решетки.  Нумерички 
методи за решавање на нелинеарни бранови равенки. 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  Два теста секој по 100 бода   (50 % од 

оценката)        (минимум 60 бода, секој)                                  
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
                            40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат)  

17.3.  Активност и учество                          10 % од оценката  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 %        5 (пет)        (F)                

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. R. W. Boyd Nonlinear Optics  Academic Press, San 
Diego 

2003 

2. Y. R. Shen Principles of Nonlinear 
Optics  

John Willey and Sons, 
Hoboken, New Jersey 

2003 

3. G. P. Agrawal Nonlinear fiber optics  Academic Press, San 
Diego 

2001 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
  
1. Z. S. Kivshar, 

G. P. Agrawal  
Optical solitons: From fibers 
to photonic crystals 

Academic Press, San 
Diego 

2003 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Статистичка физика на комплексни 

мрежи 
2. Код ДФИЗ2/333 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

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

летен 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Љупчо Коцарев  
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Комплексните мрежи опишуваат широк спектар на системи во природата и општеството. На 
пример, енергетските системи во кои произведувачите на енергија преку водови се поврзани 
со потрошувачите, ќелиите, мрежа на хемикалии поврзани со хемиски реакции, или 
Интернетот,  мрежата на компјутери поврзани со безжични или жични линкови. Предметот 
нуди пристап во анализа на мрежите со помош на методите и алатките на статистичка 
механика/физика. Студентот ќе научи да работи со емпириски податоци, со посебен на 
масивни мрежи и апроксимативни техники за анализа на тие мрежи. Ќе се третираат модели 
на динамички процеси кои се одвиваат во мрежите, како што се ширење на епидемии, 
колективно однесување, и сообраќај. Врската помеѓу топологија и стабилноста на мрежата ќе 
биде анализира со цел да се разбере робустноста на мрежата од напади.  

11. Содржина на предметната програма: 
 
Вовед во динамички процеси: теорија и симулација 
Фазни премини во комплексни мрежи 
Флексибилност и стабилност на мрежи 
Синхронизација во мрежи 
Случајно шетање и пребарување на мрежи 
Ширење на епидемии во мрежи 
Социјални мрежи и колективно однесување 
Сообраќај во комплексни мрежи 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа 
16.3 Домашно учење  60 часа 

17. Начин на оценување  
17.1.  Завршен испит                                                   70 бода                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                                  30 бода   
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17.3.  Активност и учество                                                    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 

редовност на предавањата и изработени 
семинарски работи/домашни задачи 

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

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Albert, R., and 
Barabási, A. L 

Statistical mechanics of 
complex networks 

Reviews of 
modern physics 
74(1), p.47 

2002 

2. A. Barrat,  
M. Barthelemy, 
A.Vespignani 

Dynamical processes on 
complex networks 

Cambridge 
University Press 

2012 

3.     
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     

 
 
 
 
 

 Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Биофизички модели 
2. Код ДФИЗ2/334 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

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

или II 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Љупчо Коцарев  
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Предметот ги обработува основните принципи на физиката кои се однесуваат на проучување 
на биолошките системи на молекуларно и клеточно ниво, вклучувајќи дифузија, динамика на 
мембраната, и молекуларна и клеточна механика. Различни методи ќе бидат искористени за 
разбирање како различни извори на енергија се користат за вршење на одредени функции во 
биолошките системи. Во предметот ќе се изучуваат различни физички правила кои го 
регулираат животот на сите нивоа, почнувајќи со различни физички модели и теории, и 
завршувајќи со современи техники, кои се развиени во текот на изминатите неколку децении. 
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11. Содржина на предметната програма: 

Вовед во биофизика, макромолекули на животот, основни биофизички модели. 
Генетика и мутации, централна догма во молекуларна биологија, механичка и хемиска 
рамнотежа во клетка, ентропија, осмотски притисок, Болцманова статистика  

Системи со две состојби, јонски канали и мембрански рецептори, дифузија на 
макромолекули, ДНК и механички својства на протеините, електростатика на јонските 
решенија и полиелектролити  

Цитоскелетонот и механика на полимери, физика на деформации, липиди мембрани, 
хидродинамика, дифузија и законите на Fick, равенката на Smoluchowski 
 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа 
16.3 Домашно учење  60 часа 

17. Начин на оценување  
17.1.  Завршен испит                                                   70 бода                                  
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                                  30 бода   

17.3.  Активност и учество                                                    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 

редовност на предавањата и изработени 
семинарски работи/домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата   
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. R Phillips, J 
Kondev, J Theriot, 
H Garcia  

Physical Biology of the 
Cell 

Garland Science;  
2 edition  

2012 

2. Howard C. Berg Random Walks in Biology Princeton 
University Press 

1993 

3.     
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Анализа на сигнали од нелинеарни 

динамички системи 
2. Код ДФИЗ2/335 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

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

 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Томислав Станковски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Да се обезбеди основно знаење за природата сигнали генерирани од нелинеарни динамички 
системи, како и да се стекне практично знаење и искуство за најсовремените и широко 
распространети методи за анализа на такви податоци.   
Познавањето на овие методи ќе му обезбеди на студентот еден вид нови алатки за да 
истражува подлабоко, да открива нови сознанија и да карактеризираат одредени динамички 
состојби, системи и феномени.  

11. Содржина на предметната програма: 
 
Теоретска настава: 

 Природа на мерења и временски серии 
 Нумеричка симулација на динамички системи 
 Временска анализа на сигнали 
 Фреквентна анализа на сигнали 
 Нестационарност и Неавтономност 
 Временско-фреквентна анализа на сигнали 
 Улога на шум и стохастични процеси 
 Нелинеарна модна декомпозиција 
 Корелација и кохерентност 
 Комплексност на сигнали  
 Каузалност на сигнали 
 Моделирање на динамички системи 
 Тестирање со сурогат податоци 
 Примена и примери: 

o Нумерички сигнали 
o Кардио-електрофизиолошки сигнали 
o Мозочни електрофизиолошки сигнали 
o Сигнали од електронски хаотични системи 

Практична настава: 
 Запознавање на софтверски пакети за обработка на сигнали и слики 
 Анализа на примери од динамички сигнали 

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за анализа и карактеризација на осцилации и нивните интеракции од 

проблематиката на докторската тема на кандидатот 
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12. Методи на учење: Интерактивна настава, предавања, вежби, семинарска работа 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи нема 
16.2 Самостојни задачи  35 часа 
16.3 Домашно учење  55 часа 

17. Начин на оценување  
17.1.  Завршен испит                                                   70 бода                                                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                                  30 бода   

17.3.  Активност и учество                                                    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 

редовност на предавањата и изработени 
семинарски работи/домашни задачи 

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

наставата  
 

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

1. I Daubechies Ten lectures on wavelets SIAM 1992 
2. СК Mitra,  JF 

Kaiser  
Handbook for digital signal 
processing 

John  Wiley & 
Sons, Inc. 

1993 

3. PE Kloeden, E 
Platen 

Numerical solution of 
stochastic differential 
equations 

Springer 1992 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Т Stankovski Tackling the inverse 

problem for non-
autonomous systems: 
application in life science 

Springer 2014 

2. PE Kloeden, M 
Rasmussen 

Nonautonomous dynamical 
systems 

American 
Mathematical Soc. 

2011 

3. Ј Theiler, С 
Eubank, А 
Longtin, B 
Galdrikian & JD 
Farmer 

Testing for nonlinearity in 
time series: the method of 
surrogate data 

Physica D, 58(1-
4), 77-94 

1992 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Нелинеарни осцилации и интеракции 
2. Код ДФИЗ2/336 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

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

 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Томислав Станковски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Да се обезбеди основно знаење за природата и постоењето на осцилации во природата, како 
да се карактеизираат, квантифицираат и следат од динамички мерења. Посебен фокус ќе 
бидат интеракциите на такви осцилации, нивните функции на спрега и квалитативните 
состојби. Теоријата и методите ќе бидат применети на реални системи, вклучувајќи примери 
од медицински податоци за и помеѓу различни органи, механички спрегнати системи и 
системи за телекомуникација.  
Познавањето на оваа теорија и методи ќе му обезбеди на студентот нова перспектива на 
динамички нелинеарни системи и нивни интеракции за да истражува подлабоко, да открива 
нови сознанија и да карактеризираат одредени состојби на нелинеарните системи и 
осцилации.   
 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава: 
 Теорија на системи 
 Осцилации 
 Интеракции на осцилации 
 Напредни методи за карактеризација на осцилации и интеракции 
 Моделирање на биолошки интеракции 
 Функција на спрега 
 Синхронизација 
 Теорија на мрежи 
 Примена: 

o Кардио-респираторни интеракции 
o Мозочни крос-фреквентни интеракции 
o Спрегнати механички метрономи 
o Сигурносна комуникација базирана на функции на спрега 

Практична настава: 
 Запознавање на софтверски пакети за обработка на осцилации 
 Анализа на примери за осцилации 
 Анализа на примери за интеракции на осцилации  

Индивидуална работа 
 Евалуација на научна литература 
 Семинари за анализа и карактеризација на осцилации и нивните интеракции од 

проблематиката на докторската тема на кандидатот 
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12. Методи на учење: Интерактивна настава, предавања, вежби, семинарска работа 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи нема 
16.2 Самостојни задачи  35 часа 
16.3 Домашно учење  55 часа 

17. Начин на оценување  
17.1.  Завршен испит                                                   70 бода                      
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                                  30 бода   

17.3.  Активност и учество                                                    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 

Редовност на предавањата и изработени 
семинарски работи/домашни задачи 

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

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. SH Strogatz Nonlinear dynamics and chaos: 
with applications to physics, 
biology, chemistry and 
engineering 

Westview Press 2014 

2. A Pikovsky, M 
Rosenblum, J 
Kurths 

Synchronization: a universal 
concept in nonlinear sciences 

Cambridge 
University 
Press 

2001 

3. Y Kuramoto Chemical oscillations, waves, and 
turbulence 

Springer 1984 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Т Stankovski Tackling the inverse problem for 

non-autonomous systems: 
application in life science 

Springer 2014 

2. H Haken Advanced synergetics: Instability 
hierarchies of self-organizing 
systems and devices 

Taylor & 
Francis 

2012 

3. AT Winfree The geometry of biological time Springer 2001 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Мерење на радиоактивноста 

2. Код ДФИЗ2/337 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ 

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

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Ламбе Барандовски 
9. Предуслови за запишување на предметот Положени области од Атомска физика, 

Нуклеарна физика, Радијациона физика. 
10. Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на методите за мерење на 

радиоактивнста, запознавање со различните спектроскометриски методи, како и запознавање 
со различните детектори на јонизирачко зрачење и електрониката поврзана со тие детектори. 
Усвојување на гама-спектрометриските методи за одредување на природните радиоактивни 
материјали.  

11. Содржина на предметната програма: 
Радиоактивен распад и природа на гама и рантгенското зрачење, Земнодејство на зрачењето 
со материјата. Полуспроводнички детектори, сцинтилациони детектори и гама – 
спектрометрија, Електроника кај гама – спектрометрија. Статистика на броење, Алфа – 
спектрометрија, Резолуција кај детекторите, Калибрација на спектрометрите, компјутерска 
анализа на гама – спектрите. Детектори за мерење на мали и големи активности, Квалитет на 
добиените резултати, Гама – спектрометрија на природно – радиаоктивни материјали, 
Мониторинг на природната радиаокативност, Анализа на радиоактивноста кај аеросоли. 

12. Методи на учење: активно учество на предавања, изработка на лаборатриски вежби, 
подготовка на семинари, изработка на проектни задачи. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски), 
семинари, 
тимска работа 

45 часови 

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

17. Начин на оценување 
17.1. Практична работа                            40  бодови 
17.2. Семинарска работа/проект   

 17.3. Активност и учество  10  бодови 

 17.4. Завршен испит 50   бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)  (D) 
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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 

Освоени минимум 40 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Авто Наслов Издавач    Година 

1. Gordon Gilmore Gamma – ray 
Spectrometry 

John Wiley & Sons, Ltd   
    2008 

2. Glenn F. Knoll  Radiation detection and 
  measurement  

 John Wiley & Sons, Inc     
   2000 

3. Michael F. L’ 
Annunziata 

Handbook of 
Radiaoctivity Analysis 

Elsevier     
   2012 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Авто Наслов Издавач      
1.     

2.     

 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Стохастички процеси во комплексни 

системи 
2. Код ДФИЗ2/338 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во 
Скопје, Природно-математички 
факултет, Институт за физика 

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

I или II 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Трифче Сандев, Проф. д-р Олга 
Галбова 

9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со напредните методи за изучување на стохастичките процеси во комплексни 
системи. Совладување на техниките за теориско моделирање на стохастичките процеси 
коишто се јавуваат во различни природни појави  
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11. Содржина на предметната програма: 
Вовед и историски осврт, релаксациони процеси, дифузија, закони на Фик, гранични 
проблеми, случајни процеси, централна гранична теорема, Брауново движење, равенка на 
Фокер-Планк, равенка на Клајн-Крамерс, равенка на Чапман-Колмогоров, равенка на 
Ланжевен, флуктуационо-дисипациона теорема, Ајнштајнови релации, аномална динамика 
(неекспоненцијална релаксација, аномална дифузија), ергодичност, временски непрекинати 
случајни процеси, фракциски модели, фракциска равенка на Фокер-Планк, закони за 
релаксација, хармониски потенцијал, генерализирана централна гранична теорема, 
субдифузија, супердифузија, ултрабавна дифузија, Синаи-дифузија, фракциско Брауново 
движење, генерализирана равенка на Ланжевен, флуктуационо-дисипациони релации, 
генерализирани Ајнштајнови релации, релаксациони функции, стохастичка резонанца, 
моделирање на стохастички процеси во физички, хемиски и биолошки системи, 
математички апарат (асимптотски разложувања, теореми на Таубер, гама функција, 
функции на Митаг-Лефлер, функции на Фокс, фракциски изводи, фракциски интеграли, 
комплетно монотони функции, функции на Бернштајн, стабилни дистрибуции на Гаус, 
Коши и Леви, Лапласова трансформација, Фурие трансформација, Мелинова 
трансформација, равенка од типот на Ломел) 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  Два теста секој по 100 бода   (50 % од 

оценката)        (минимум 60 бода, секој)         
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат)  

17.3.  Активност и учество  10 % од оценката  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                  до 50 %        5 (пет)        (F)                  

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. N.G. Van 
Kampen 

Stochastic Processes in Physics and 
Chemistry 

North-
Holland 
Personal 
Library, 
Amsterdam 

2007 

2. C.W. Gardiner Handbook of Stochastic Methods for 
Physics, Chemistry and the Natural 
Sciences 

Springer, 
Berlin 

2004 

3 B.D. Hughes Random Walks and Random 
Environments. Vol. 1: Random 
Walks 

Clarendon 
Press, Oxford 

1995 

22.2 Дополнителна литература  
Ред. 
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. Risken The Fokker-Planck Equation: 
Methods of Solution and 
Applications 

Cambridge 
University 
Press 

1996 

2. W.T. Coffey and 
Y.P. Kalmykov 

The Langevin Equation: With 
Applications to Stochastic Problems 
in Physics, Chemistry and Electrical 
Engineering 

World 
Scientific, 
New Jersey 

2012 

3.  R. Metzler and 
J. Klafter 

The random walk's guide to 
anomalous diffusion: a fractional 
dynamics approach 

Physics 
Reports 339 
(2000) 1-77 

2000 

4. J. Klafter, S.C. 
Lim and R. 
Metzler 

Fractional Dynamics: Recent 
Advances 

World 
Scientific, 
New Jersey 

2012 

5. H.C. Berg Random Walks in Biology  Princeton 
University 
Press, New 
Jersey 

1993 

6 P.C. Bressloff Stochastic Processes in Cell Biology Springer, 
Heidelberg 

2014 

 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Примена на фракциското сметање во 

физиката 
2. Код ДФИЗ2/339 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во 
Скопје, Природно-математички 
факултет, Институт за физика 

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

I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 
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8. Наставник Доцент д-р Трифче Сандев, Вонр. проф. 
д-р Александар Ѓурчиновски  

9. Предуслови за запишување на предметот Предметите од генеричкиот модул 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со основите на фракциското сметање и неговата примена во физиката и 
другите науки. Совладување на техниките за решавање на обични и парцијални равенки од 
фракциски ред, нивно изведување од конкретни физички процеси, анализа на решенијата со 
помош на функциите на Митаг-Лефлер, Фокс и други специјални функции, асимптотски 
разложувања на решенијата и нумерички методи за решавање на равенки од фракциски ред. 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед и историски осврт, Абелова интегрална равенка, фракциско интегрирање, фракциски 
интеграл на Риман-Лиувил, фракциско диференцирање, фракциски изводи на Риман-
Лиувил, Капуто и Рис-Фелер, гама функција, функции на Митаг-Лефлер (дефиниции, 
својства, примена), функција на Фокс (дефиниција, својства и примена), други специјални 
функции, фракциски диференцијални равенки (обични и парцијални): релаксационо-
осцилаторни равенки, дифузионо-бранови равенки, метод на Лапласова и Фурие 
трансформација, асимптотски разложувања, теореми на Таубер, нумерички методи за 
решавање на фракциски равенки, добивање на фракциски равенки од конкретни физички 
процеси (временски непрекинати случајни процеси, генерализирана равенка на Ланжевен), 
примена на фракциското сметање – фракциска равенка на дифузија, фракциска равенка на 
Фокер-Планк, фракциска и генерализирана равенка на Ланжевен 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари 

45 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  Два теста секој по 100 бода   (50 % од 

оценката)        (минимум 60 бода, секој)               
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
40 % од оценката 
(минимум една семинарска/елаборат)  

17.3.  Активност и учество  10 % од оценката  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                  до 50 %        5 (пет)        (F)                  

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
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22.1 Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. K.S. Miller and 
B. Ross 

An Introduction to the Fractional 
Calculus and Fractional 
Differential Equations  

John Willey & 
Sons, New York 

1993 

2. R. Hilfer Applications of Fractional 
Calculus in Physics  

World 
Scientific, 
Singapore 

2000 

3 S.G. Samko, A.A. 
Kilbas and O.I. 
Marichev 

Fractional Integrals and 
Derivatives: Theory and 
Applications  

Gordon and 
Breach Science 
Publishers, 
Switzerland 

1993 

22.2 Дополнителна литература  
Ред. 
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. F. Mainardi Fractional Calculus and Waves in 
Linear Viscoelasticity: An 
Introduction to Mathematical 
Models 

Imperial College 
Press, London 

2010 

2. A.M. Mathai, 
R.K. Saxena and 
H.J. Haubold 

The H-Function: Theory and 
Applications  

Springer, New 
York 

2010 

3.  R. Metzler and J. 
Klafter 

The random walk's guide to 
anomalous diffusion: a fractional 
dynamics approach 

Physics Reports 
339 (2000) 1-77 

2000 

4. J. Klafter, S.C. 
Lim and R. 
Metzler 

Fractional Dynamics: Recent 
Advances 

World 
Scientific, New 
Jersey 

2012 

5. C. Li and F. Zeng Numerical Methods for Fractional 
Calculus  

CRC Press, 
Oxford 

2015 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Нанокарактеризација на материјали 
2. Код ДФИЗ2/340 
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)  Трет циклус академски студии 
6. Академска година/семестар  Прва/ I или 

II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник д-р Владо Лазаров, вонреден професор на 
Универзитетот во Јорк и д-р Александар 
Скепаровски, вонреден професор 

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

Својствата на наноматеријалите и на уредите во кои тие се имплементирани силно зависат 
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од структурата на материјалот (релација структура – својства). Од друга страна, 
електронската микроскопија, како и микроскопиите со скенирачка сонда, комбинирани со 
дифракциони и спектроскопски техники, се најмоќните алатки за истражување на 
структурата на материјалите до ниво на поединечни атоми. Целта на овој курс е студентите 
најпрво да се запознаат со општите концепти и физичките основи на електронската 
микроскопија и микроскопиите со скенирачка сонда. Ќе ги проучат компонентите на 
инструментите и нивните функции и ќе стекнат продлабочени знаења во врска со некои 
специфични примени во областа на физичките науки. Гледано поопшто, курсот треба да 
претставува вовед во најсовремените алатки за карактеризирање на наносветот. На 
студентите ќе им бидат презентирани редица конкретни примери на примена на овие 
техники, превземени од тековните истражувања во светот.  

11. Содржина на предметната програма:  
 Вовед: Паралелни и сериски имиџинг техники. Краток вовед во Трансмисиона 

Електронска Микроскопија (TEM), Скенирачка Електронска Микроскопија (SEM) и 
Скенирачка Трансмисиона Микроскопија (STEM), Скенирачка Тунелна Микроскопија и 
Микроскопија на Атомски Сили (AFM). Геометриска оптика. Работа во вакуумско 
опкружување. Интеракција помеѓу електронскиот сноп и примерокот – основа за 
формирање на сигнали, можност за заштита на примероците и нанофабрикации. 
Електризирање на примерокот. Преглед на видовите примероци.  

 Електронска оптика: Запознавање со основните карактеристики на електронските 
снопови, од снопови генерирани при ниски напони (eV-keV), преку среднонапонски 
(стотици keV), до снопови добиени при високи напони (MeV) за чие проучување се 
неопходни релативистички корекции. Главни видови на електронски извори. Физички 
принципи на работа на електронската пушка – термојонска и полева емисија, сјајност. 
Цилиндрични магнетни леќи – форми, својства, карактеристики, апертури и главни 
аберации (сферни, хроматски, астигматизам). Вовед во фокусирачки системи со пониска 
симетрија и некои нивни карактеристики. Вовед во корекција на аберациите.  

 Детектори на електрони и анализатори: Електронски детектори. Анализатори на 
енергијата на електроните и филтри.  

 Режими на работа на електронскиот микроскоп: Трансмисиона електронска 
микроскопија (TEM); Расејување на електрони; Дифракција на електрони и принципи на 
формирање на слика кај скенирачката електронска микроскопија (SEM); ТЕМ снимки со 
висока резолуција (HRTEM/HREM) – основи; Скенирачка трансмисиона електронска 
микроскопија (STEM); Главни сигнали кај ТЕМ, STEM и SEM; Z-контрастна STEM – 
анализа на атомски колони; Видови на сигнали, нивни карактеристики, информации што 
ги носат и примери од пракса. 

 Перформанси на електронските микроскопи (резолуција, интензитет, осетливост): 
Дефинирање на величините преку кои се определуваат перформансите на микроскопот – 
резолуција, просторен профил на интензитет на снопот, аналитичка осетливост.    

 Избрани теми поврзани со примена: Добивање на ТЕМ снимки со атомска резолуција, 
Анализа на дислокации и останати дефекти. STEM снимки со атомска резолуција и 
анализи. Дифракција на електрони како основна аналитичка алатка и елемент при 
формирањето ликови. Спектроскопска анализа на енергетската дисперзија на рендгенски 
зраци (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDX/EDS) - микроанализа на застапеноста 
на хемиски елементи. Основни корекции за квантитативна обработка на податоците.  
Спектроскопија на енергетски загуби на електроните (Electron Energy Loss Spectroscopy, 
EELS) и ТЕМ со енергетскo филтрирање (EFTEM). Скенирачка тунелна електронска 
микроскопија и спектроскопија (STM/STS). Режими на работа на микроскопот со 
атомски сили: топографија, микроскопија со Келвинова сонда.  

12. Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно решавање на задачи и домашно 
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учење 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа  
16.3 Домашно учење  60 часа 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  70 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и/или усна) 
30 бода 

17.3.  Активност и учество  / 
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 и 
вежбите и изработиле семинарска работа.  

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

наставата  
Анкета 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 
Ред.  
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Williams and 
Carter 

Transmission Electron Microscopy 
Springer 2009 

2. Edgerton Electron energy Loss Spectroscopy 
in the Electron Microscope 

Plenum 1996 

 3. Goodhew, P.J. and 
Humphreys, F.J 

 Electron Microscopy and Analysis, 
2nd Edition 

Taylor & 
Francis 

1988 

 4. Goldstein et al. Scanning Electron Microscopy and 
X-ray Microanalysis 

Springer 2003 

22.2 

Дополнителна литература  
Ред.  
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. Giessibl, Franz J. 
Advances in atomic force 
microscopy 

Reviews of 
Modern Physics 
75 (3): 949-983 

2003 

2. Roland 
Wiesendanger 

Scanning probe microscopy and 
spectroscopy: methods and 
applications 

Cambridge 
University Press 

1994 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Квантен транспорт 

 
2. Код ДФИЗ2/341 
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)  Трет циклус академски студии 
6. Академска година/семестар  прва/ 

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник д-р Владо Лазаров вонреден професор на 
Универзитетот во Јорк и д-р Александар 
Скепаровски, вонреден професор 

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

Целта на овој курс е да оформи концептуална рамка на која е заснована микроскопската или 
атомистичка теорија на материјата, со посебен осврт на оние аспекти кои се однесуваат на 
електронските својства, а посебно на течењето на струја низ уреди со нанометарски 
димензии. 

11. Содржина на предметната програма:  
 Атомистички поглед на електричниот отпор: Енергетски дијаграми; Квант на 

спроводливоста; Кулонова блокада. 
 Самосогласено поле: Процедура за определување на самосогласеното поле. Врска со 

претставата за повеќе-електронски систем; Хемиски врски; Рамнотежна матрица на 
густина. 

 Зонска структура: Едноставни примери; Обопштени резултати во врска со зонската 
структура; Зонска структура на некои полуспроводници; Ефекти од спин-орбиталната 
спрега; Равенка на Дирак. 

 Подзони: Квантни јами, квантни жици, квантни точки и наноцевки; Густина на состојби 
во разни димензии; Минимален електричен отпор на жица; Брзина на електрон во 
дадена подзона. 

 Капацитет: Моделирање на хамилтонијанот; Густина на електрони и матрица на 
густина; Квантен наспроти електростатски капацитет; Хамилтонијан на повеќезонска 
ефективна маса. 

 Ширење на енергетските нивоа: Отворени системи; Локална густина на состојби; 
Време на живот; Од што се состои електричниот контакт (резервоарот)?. 

 Кохерентен транспорт: Општ преглед на проблемот; Матрица на густина; Влезна и 
излезна струја; Трансмисија. 

 Некохерентен транспорт: Примери; Влезна и излезна струја. 
12. Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно решавање на задачи и домашно 

учење 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 
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16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа  
16.3 Домашно учење  60 часа 

17. Начин на оценување  
 
17.1.  Тестови  70 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и/или усна) 
30 бода 

17.3.  Активност и учество  / 
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 и вежбите. 

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. S. Datta Electronic transport in mesoscopic 
systems 

Cambridge 
University Press 

1997 

2. S. Datta Quantum Transport: Atom to Transistor Cambridge 
University Press 

2005 

22.2 

Дополнителна литература  
Ред. 
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     

 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Спинтроника 
2. Код ДФИЗ2/342 
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)  Трет циклус академски студии 
6. Академска година/семестар  прва/ 

 I или II 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 
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8. Наставник д-р Владо Лазаров  вонреден професор на 
Универзитетот во Јорк, д-р Олга Галбова, 
редовен професор 

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

Ова е воведен курс од областа на спинтрониката. Целта е студентите да ги совладаат 
основните физички концепти на кои е базирана спинтрониката и да ги проучат уредите за 
чие функционирање е важен спинот на електроните. Ќе се разгледуваат 2D и 3D 
материјални системи.   

11. Содржина на предметната програма:  
 Квантно-механички третман на спинот: Момент на импулс, матрици на Паули и 

равенка на Дирак. 
 Спин-орбитални взаемнодејства: Микроскопско или сопствено спин-орбитално 

взаемнодејство во атомот; Макроскопско или примесно спин-орбитално взаемнодејство. 
 Магнетно-електрични подзони кај квантно-ограничени структури во присуство на 

спин-орбитално взаемнодејство: Дисперзиони релации за спин-зависните магнетно-
електрични подзони и сопствени спинори кај дводимензионален електронски гас во 
присуство на спин-орбитално взаемнодејство; Дисперзиони релации за спин-зависните 
магнетно-електрични подзони и сопствени спинори кај еднодимензионален електронски 
гас во присуство на спин-орбитално взаемнодејство; Магнетско поле нормално на оската 
на жицата и електрично поле што предизвикува Рашба ефект; Сопствени вредности на 
енергијата кај спин-зависните подзони и сопствени спинори кај квантни точки во 
присуство на спин-орбитално взаемнодејство. 

 Спинска релаксација: Спин-орбитално магнетско поле кое не зависи од спинот; 
Механизми на спинска релаксација; Спинска релаксација кај квантни точки. 

 Некои појави поврзани со спинот на електронот: Спински Холов ефект; Спински 
галвански ефект; Спински капацитативен ефект; Ефект на трансфер на спинот (Spin 
Transfer Torque Effect); Списки Хенли ефект; Спински Зибеков ефект; Спински Пелтиев 
ефект. 

 Спински транспорт кај тврдите тела: Дрифт-дифузионен модел; Полукласичен модел. 
 Пасивни спинтронски уреди и слични концепти: Спински вентил; Ефикасност при 

спинска инжекција; Хистересис на магнето-отпорот предизвикан со спински вентили; 
Гигантски магнето-отпор; Спинска акумулација; Спинска инжекција низ интерфејсот 
помеѓу феромагнет и метал; Списка инжекција кај спински вентил; Спинска екстракција 
на интефејсот помеѓу феромагнет и полуспроводник. 

 Активни уреди базирани на спин и полнеж: Спински транзистор, Спински транзистор 
со ефект на поле (SPINFET); Анализа на дводимензионален SPINFET; Перформанси на 
SPINFET-от; Проценка на дисипацијата на енергија; Други видови на SPINFET-и. 
Значењето на ефикасноста на спинската инжекција; Транскодуктанса, засилување, 
појасна широчина и изолација; Спински биполарен транзистор (SBJT); Транзистор 
базиран на гигансти магнето-отпор. 

12. Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно решавање на задачи и домашно 
учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 
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16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Нема 
16.2 Самостојни задачи  30 часа  
16.3 Домашно учење  60 часа 

17. Начин на оценување  
 
17.1.  Тестови  70 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и/или усна) 
30 бода 

17.3.  Активност и учество  / 
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 и 
вежбите. 

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. Supriyo 
Bandyopadhyay 
and Marc Cahay 

Introduction to Spintronics, Second 
Edition 
 

CRC Press 2016 

2. Katsuaki Sato 
(Ed.) and  Eiji 
Saitoh (Ed.) 

Spintronics for Next Generation 
Innovative Devices Wiley 2015 

22.2 

Дополнителна литература  
Ред. 
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hirohata et al. Roadmap for Emerging Materials 
for Spintronic Device Applications 

https://arxiv.org/
abs/1509.08997 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Моделирање на атмосферско-хемиските 

процеси 
2. Код ДФИЗ2/343 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ-УКИМ 

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Владо Спиридонов 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од  Математика 1 и 2,  Физика на 

атмосферата и Динамичка метеорологија. 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Студентите да стекнат пошироки знаења за современите теориски, нумерички и 
експериментални истражувања од областа на атмосферското моделирање. Оваа програма 
овозможува стекнување на напредни познавања на концептот на моделирање на атмосферата, 
математичките методи за интеграција, нумерички техники, параметризација на физичките 
процеси. При тоа докторантот се запознава со начинот и постапката за креирање на 
атмосферски модел, почнувајки од фундаменталните принципи во физиката за одржување на 
масата, енергијата и количеството движење, основните Њутновите равенки, линеаризација и 
нумеричка интеграција на истите.  Програмата ќе овозможи изучување на физичките и хемиски 
процеси во атмосферата кои се значајни за климатските истражувања од аспект на проценката 
на квалитетот на воздухот во урбаните средини. Покрај класичните вештини и знаења за 
наставната програма, се потенцира едукацијата за најсовремените технологии за нумеричко 
моделирање на атмосферата, времето, климата, интеракциите со природната животна средина и 
интердисциплинарната примена.  

11. Содржина на предметната програма: 
 

- Кус преглед на историскиот развој на моделирање на атмосферата 
- Теориски елементи на кои се базира концептот на моделирање 
- Основни физички принципи на моделирање на атмосферата 
- Основни равенки кои ги опишуваат процесите 
- Математички методи за нумеричко интегрирање  
- Спектрален, Ојлеров и Лагранжов пристап за интеграциони математички шеми  
- Класификација на моделите според физичкиот концепт 
- Хидростатички-нехидростатички видови атмосферски модели според просторната и 

временска рамка на процесите кои се симулираат (глобални, регионални и локални) 
- Основни компоненти на моделите-динамика, физика, турбуленција зрачење, планетарен 

граничен слој, површински процеси 
- Атмосферско-хемиски модели 
- Модел на облак со параметрзиација на микрофизичките и хемиските процеси  

 
12. Методи на учење: Активно учество на предавања, индивидулано решавање на некои теориски 

проблеми од областа на дифракција, семинари, поставување експериментални шеми и добивање 
дифрактограми  

13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
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14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
часови 60 

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

часови 30 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи часови 10 
16.2 Самостојни задачи  часови 10 
16.3 Домашно учење  часови  70 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  70 бодови                                                       
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
25 бодови   

17.3.  Активност и учество                                            5      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 до100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Mark. Z. 
Jacobson 

Fundamentals of 
Atmospheric 
Modeling 

Cambridge 
University Press 

2005 
 

2. Daniel J. Jacob, 
Guy P. Brasseur 

Modeling of 
Atmospheric 
Chemistry 

Cambridge 
University Press 

2017 

 3.     

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. V.Spiridonov 

M. Curic 
Fundamentals of 
Meteorology 

Springer Nature 2020 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Нумеричка прогноза на времето и 

климата и метеоролошки екстреми  
2. Код ДФИЗ2/344 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ-УКИМ 

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Владо Спиридонов 
9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од  Физика на атмосферата, 

Динамичка метеорологија, Анализа на 
времето, Прогноза на времето, 
Метеоролошка статистика, Нумеричко 
моделирање на атмосферата, Програмирање 
како и почетни информатички познавања. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оваа програма претставува современ концепт во областа на применетата метеорологија кој  
ќе овозможи студентите од III-Циклус студии да се стекнат со напредни знаења од  
нумеричката (компјутерска) прогноза на времето и климата, иницијализацијата, подготовка  
на почетните податоци и гранични услови (предпроцесинг), процесинг и постпроцесинг, 
верификација на резултатите и визуелизација на продуктите.  
Докторантите ќе се стекнат со практично искуство во самостојно дизајнирање, 
конфигурирање  
и инсталирање на оперативен прогностички систем, заснован на атмосферско-хемиски модел  
за одредена област со цел  спроведување на експериментална и истражувачка работа.  
Овој напреден циклус ќе  обезбеди и вовед во метеоролошките екстреми, методологија за  
нивно детално изучување, како и примена на нумеричката прогноза-,”Now-casting”  со 
софистициран алгоритам за детекција на метеоролошки екстреми. 

11. Содржина на предметната програма: 
 Вовед во нумеричката прогноза на времето 
 Од краткорочна до долгорочна нумеричка прогноза 
 Многу-краткорочна прогноза (Now-casting) 
 Дизајнирање на систем за нумеричка прогноза на времето   
 Конфигурирање, компајлирање, тестирање и инсталирање, 
 Пред-процесинг, процесинг и пост-процесинг 
 Почетни и гранични услови и иницијализација 
 Асимилација на податоци, интерполација и анализа  
 Валидација на моделот и математички методи за верификација 
 Визуелизација на излезни продукти 
 Метеоролошки екстреми 
 Врската помеѓу климатските промени и временските непогоди 
 Методологија за изучување на временските непогоди 
 Верификација на методот 
 Примена 

 
12. Методи на учење: Активно учество на предавања, индивидулано решавање на теориски 

проблеми, семинари, поставување експериментални шеми 
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13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови=180 часови   
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
часови 60 

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

часови 30 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи часови 20 
16.2 Самостојни задачи  часови 20 
16.3 Домашно учење  часови  50 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
30 бодови   

17.3.  Активност и учество                                            10        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 до100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и 

дискусии 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Thomas Tomkins 
Warner 

Numerical Weather 
and Climate 
Prediction 

Cambridge University 
Press 

2011 

2. Jean Coiffier Fundamentals of 
Numerical Weather 
Prediction 
                                             

Cambridge University 
Press 

2012 

 3.     
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. V.Spiridonov 

M. Curic 
Fundamentals of 
Meteorology 

Springer Nature 2020 

  2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Математички методи во наука и 
технологија 

2. Код ДФИЗ2/303 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за физика 
при Природно-математичкиот факултет 

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Никита Шекутковски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 
Здобивање со математички знаења од подрачјето математика потребни за 
научноистражувачката работа.во одредено подрачје .. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
 
Содржина на предметот: 
Предметот се состои од 4 изборни подрачја. Подрачјата кандидатот ги избира од листата 
дадена подолу, во зависност од претходно стекнатите знаења, и потребите во научното 
истражување  за изработка на докторската дисертација.  

 
Изборни подрачја  
 
1. Диференцијално и интегрално сметање 
 :Функции од една и повеќе променливи. Диференцијално сметање: Тајлорова теорема, Локални 
екстреми, Низи. Интегрално сметање: Определен интеграл. Повеќекратни интеграли, 
Криволиниски и површински интеграли 
2. Пресметковни методи 
Приближно пресметување на извод. и определен интеграл. Приближно решавање на 
диференцијални равенки. Систем од линеарни и диференцијални равенки . Приближно 
решавање во програмот EXCEL и програмски пакети како Mathematica , и  основи на 
програмирање 
3. Динамички системи,  Стабилност  
Динамички системи , дефиниција и основни поими.   Диференцијални равенки и динамички 
системи. Стабилност на динамички системи и атрактори 
4.Основи на веројатност и статистика  
Веројатносни модели. Условна веројатност. Независност.Дискретни случајни променливи 
Општи случајни променливи. Гранични теореми. Основни поими на математичката статистика 
 Оценување на параметри.  Тестирање на хипотези 
5. Редови и функции од комплексни броеви   
 Бројни редови. Функционални низи и редови. Рамномерна конвергенција. Диференцирање и 
интегрирање на функционални редови. Степенски редови. Апрокцимација со полиноми.  
.Комплексни функции, Независност на комплексен интеграл од патот. Интегрална формула. 
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Претставување со степенски ред. Сингуларитети. 
6. Топологија  
Тополошки простори, База и подбаза. Аксиоми за преброивост. Отворени и затворени 
множества,  внатрешност, затварач и точки на акумулација. Компактност. Сврзаност и 
компоненти на  сврзаност. Конвергенција на низи, непрекинатост, хомоморфизам и тополошки 
инваријанти. Хомотопија.  
Топологија на дигитална рамнина. Тополошка анализа на дигитални слики. 
 7. Мера, Веројатност, Случајни процеси 
  Борелови множества.  Мерливи  множества  и функции. Лебегов интеграл, граничен премин. 
Монотони функции. Диференцирање на интеграл.  Веројатност.Теорема на Хинчин. Централна 

гранична теорема. Стабилност на Гама распределба, Ерлангова распределба, 
2 -распределба, 

Студентова  и Фишерова распределба. Закон “0 или 1” на Колмогоров.  Закон на големи броеви 
на Колмогоров. Бесконечно деливи распределби, основна гранична теорема..  
Случаен процес: поим, карактеристики и класификација. 
8 Линеарни тополошки простори Банахови и Хилбертови простори. Бази во векторски 
простори. Обопштени низи во Банахови простори. Ортогонални фамилии во 
Хилбертов простор. Фактор простори. Линеарни оператори.. 
Точкаста конвергенција на Фуриеви редови.Точкаста дивергеција на Фуриеви 
редови од непрекината функција. Фуриеви коефициенти од интеграбилни 
функции.  
.9. Изборна област  (во договор со менторот и кандидатот) 

12. Методи на учење: 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 кредити x 30 часови =180 часови 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
60 часови 

15.2 Вежби , компјутерски 
пресметки, семинари 

30 часови 

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

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови усмено тестирање 60 % 

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

30 % од оценката 
( задачи за семинарска работа) 

17.3. Активност и учество 10 % од оценката 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 % 5 (пет) (F) 

од 51до 55% 6 (шест) (E) 
од 56 до 67% 7 (седум)  (D) 
од 68 до 79 % 8 (осум) (C) 

  од 79 до 90 % 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 % 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум 30 % од вкупниот број 
бодови. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 
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22. Литература 
Задолжителна литература 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Никита 

Шекутковски 
Математичка 
анализа 1 

Просветно дело  
2008 

2. Никита 
Шекутковски 

Редови и аналитички 
функции 

УКИМ 
 

 
   2002 

3.    Никита 
Шекутковски 

Топологија УКИМ    2002 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач  

  1 
2 

Новак Ивановски        Реална Анализа          Просветно дело 
Новак Ивановски        Функционална Анализа             УКИМ                   2003  

  3. А.А. Боровков                Теорија на веројатност                Москва             1972 
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Прилог бр. 4 
Податоци за наставниците што изведуваат 

настава на студиска програма од прв, трет, и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски студии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Реден број:  1 Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска 
програма од трет циклус на студии  

1. Име и презиме ОЛГА ГАЛБОВА 
2. Дата на раѓање 6.11.1960 
3. Степен на образование VIII 
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  
Дипломиран 
инженер по 
физика 

1984 ПМФ, УКИМ,  Скопје 

Магистер по 
физички науки 

1991 ПМФ, УКИМ,  Скопје 

Доктор по 
физички науки 

1997 ПМФ, УКИМ,  Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Физика Физика на кондензирана 
материја - теорија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Физика Физика на кондензирана 
материја - теорија 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет - 
Скопје 

Редовен професор по група предмети од 
теориска 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. Квантна механика Применета физика – ПМФ Скопје 
Наставна физика – ПМФ Скопје 
Физика на компјутерски хардвер 

2. Општа физика 1 – А ниво Применета хемија – ПМФ Скопје 
 3. Балистика 1 Форензичка физика – ПМФ Скопје 
 4 Балистика 2 Форензичка физика - ПМФ Скопје 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Квантна теорија на поле Теориска физика – ПМФ Скопје 
2. Вовед во општа теорија на 

релативност 
Теориска физика – ПМФ Скопје 

 3. Историја на модерната 
астрономија 

Астрономија и астрофизика – ПМФ Скопје 
Методика на наставата по физика – ПМФ 
Скопје 

    
    
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
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Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Електронска теорија на метали Физика, ПМФ - Скопје 
2. Расејување и апсорпција на 

електромагненти бранови 
Физика, ПМФ - Скопје 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. O. Galbova 
 

Magnetic-breakdown 
oscillations of Nernst-
Ettingshausen field in 
layered conductors 

Condensed Matter Physics,  
Vol. 19, No 3, 33701: 1–7 
(2016) 
 

2. O. Galbova, V. 
Peschansky, D. 
Stepanenko 

Galvanomagnetic effects in 
organic conductors under 
condition of topological 
phase transition 

Low Temperature Physics, 
41, № 7, p. 691-698 (2015) 

3. V. G. Peschansky, O. 
Galbova & K. 
Yiasemides 

Shubnikov–de Haas 
Thermoelectric Field 
Oscillations in Layered 
Conductors in the Vicinity 
of a Topological Lifshits 
Transition 

Journal of Experimental and 
Theoretical Physics,  
Volumе129, Pages 292–297 
(2019) 

4. V. G. Peschansky, 
O. Galbova, 
R. Hasan 
 

Magnetic-breakdown 
oscillations of the 
thermoelectric field in 
layered conductors 

Journal of Experimental and 
Theoretical Physics,  
Volume 123, Issue 6, pp 
1060–1067  (2016) 

5. O. Galbova, V. G. 
Peschansky and D. I. 
Stepanenko 

Magnetotransport 
phenomena in layered 
conductors 
under magnetic breakdown 

International Journal of 
Modern Physics B, Vol. 31, 
1750114 (2017) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Учесник Електроакустични и 
термомагнетни феномени 
во ниско-димензионални 
органски спроводници 

МОН 
2006 - 2009 

2. Учесник Фотометриски и 
астрометриски изучувања 
на астероиди и комети. 
Теориски истражувања на 
звезди 

МОН 
2006 - 2009 

  Учесник „Education System in 
Forensic Sciences for the 
Republic of Macedonia“ 

2007 – 2009 
Темпус проект 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
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 10.4 Печатени стручни трудови во оследните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 23 
11.2 Магистерски работи 4 
11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последнитечетири/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. 
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.    
 
 
 

Реден број:  2 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме МИМОЗА РИСТОВА 
2. Дата на раѓање 16.11.1963 
3. Степен на образование VIII  
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  
Бакалуреат по 
Физика 

1987 Институт за физика, 
Природно- 
математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Магистер по 
физички науки 

1991 Институт за физика, 
Природно- 
математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Доктор по физички 
науки 

1996 Институт за физика, 
Природно- 
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математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Сончева енергија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет - Скопје 

Редовен професор по Електроника, 
Електромагнетизам 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. Електромагнетизам Физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

2. Електроника Физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 3. Физика на имиџинг технологиите во 
физиката  

Физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 4. Електронска микроскопија Физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

    
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1 Фототермички и фотоелектрични 
својства на материјалите 

Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј – Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Тенки филмови за фотоволтаични 
колектори 

Физика, ПМФ - Скопје 

2. Напредни методи за радиотерапија Физика, ПМФ - Скопје 
3. Методи во истражувањата на 

тенките филмови 
Физика, ПМФ - Скопје 

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. M. Ristova, M. 
Talevska, Z. 
Stojanovska 
 

Accurate Age Estimations from 
Dental Cementum and A Childbirth 
Indicator-A Pilot Study 

Journal of 
Forensic Science 
& Criminology 6 
(1), 1-12 

2. W. Walukiewicz, D. 
Detert, KM Yu, M. 
Ristova 
 

CdZnO/Si Tandem Cell for 
Photoelectrochemical Water 
Dissociation 

US Patent 
App. 
14/851,630 

3. M. Ristova, KM Yu 
 

Surface modification of NiCdO 
barrier layer in complex 
photoanodes and TiO2 protective 
coating for efficient and stabile 
water dissociation 
 

Journal of Solid 
State 
Electrochemistry 
21 (3), 803-812 
Journal of Solid  
State 
Electrochemistry 
(2016). JSEL-D-
16-00391.3, DOI: 
10.1007/s10008-
016-3398-x.  
 

4. N. Izairi, F. Ajredini, 
A. Vevecka-Priftaj, P. 
Makreski, M. Ristova 
 

The change of crystalline 
microstructure of aa3004 
aluminium alloy by ecap-“equal 
channel angular pressing” technique 

JOURNAL OF 
NATURAL 
SCIENCES AND 
MATHEMATICS 
OF UT 2 (4), 215 

5. Mimoza Ristova, Wei 
Zhu, Kin Man Yu, 
Wladyslaw 
Walukiewicz 

Prediction of long-term indoor 
radon concentration based on 
short-term measurements 

Nuclear 
Technology and 
Radiation 
Protection 32 (1), 
77-84 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

    

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

Автори Наслов Издавач/година 

    
1.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  
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12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последнитечетири/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. M. Ristova, KM Yu 

 
 

Surface modification of 
NiCdO barrier layer in 
complex photoanodes 
and TiO2 protective 
coating for efficient and 
stabile water dissociation 

Journal of Solid State 
Electrochemistry 21 (3), 
2017, pp. 803-812 

2. Stojanovska Zdenka, 
Ivanova Kremena, 
Bossew Peter, Boev 
Blažo, Zora S Žunić, 
Tsenova Martina, 
Ćurguz Zoran, Kolarž 
Predrag, Zdravkovska 
Milka, Ristova 
Mimoza 

Prediction of long-term 
indoor radon 
concentration based on 
short-term 
measurements 

Nuclear Technology and 
Radiation Protection 32 (1), 
2017, pp. 77-84 

3. Mimoza Ristova, Wei 
Zhu, Kin Man Yu, 
Wladyslaw 
Walukiewicz 

Semiempirical modeling 
of a three sublayer 
photoanode for highly 
efficient 
photoelectrochemical 
water splitting: 
Parameter and electrolyte 
optimizations 

Solar Energy Materials and 
Solar Cells 157, 2016, pp. 
190-199 

4. Mimoza Ristova, 
Pavlina Radiceska, 
Igorco Bozinov, 
Lambe Barandovski 

Refreshing the aged 
latent fingerprints with 
ionizing radiation prior 
to the cyanoacrylate 
fuming procedure: a 
preliminary study 

Journal of forensic sciences 
61 (3), 2016, pp. 787-791 

5. Wladyslaw 
Walukiewicz, Douglas 
Detert, Kin Man Yu, 
Mimoza Ristova 

CdZnO/Si Tandem Cell 
for Photoelectrochemical 
Water Dissociation 

US Patent App. 14/851,630, 
2017 

6. Mimoza Ristova, 
Marija Talevska, 
Zdenka Stojanovska 

Accurate Age 
Estimations from Dental 
Cementum and A 
Childbirth Indicator-A 
Pilot Study 

Journal of Forensic Science 
& Criminology 6 (1), 2018, 
pp. 1-12 

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. M. Ristova et al (85 Multiscale in modelling   EPJ hotovoltaics 9(10):10, 
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authors) and validation for solar 
photovoltaics 

2018, 
DOI: 10.1051/epjpv/2018008 

 
2 Mimoza Ristova, 

Christopher Francis, 
Francesca M Toma, M 
Yu Kin, Wladislaw 
Walukiewicz 

Electrochemical 
modification of the 
optical and electrical 
properties of Cd-rich 
NixCd 1–x O alloys 

Solar Energy Materials and 
Solar Cells 147, 2016, pp. 
127-133 

3 M. Ristova, V. 
Mirceski, R. 
Neskovska 

Voltammetry of 
chemically deposited Cu 
x O electrochromic films, 
coated with ZnO or 
TiO2electrocatalyst 
layers 

Journal of Solid State 
Electrochemistry 19 (3), 
2016, pp.  749-756 

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.    

 
 
 
 

Реден број:  3 Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска 
програма од трет циклус на студии  

1. Име и презиме БЛАГОЈА ВЕЉАНОСКИ 
2. Дата на раѓање 10.04.1954 
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  

Дипломиран 
професор по 
физика 

1978 

Институт за физика, Природно - 
математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

Дипломиран 
професор по 
филозофија 

1979 
Филозофски факултет, 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

Магистер по 
физички науки 

1984 
Електро-технички факултет, 
Универзитет во Белград 

Доктор по физички 
науки 

1988 

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 Техничка физика 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 
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8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет, Скопје 

Редовен професор по теориска механика, 
компјутерска физика и филозофија на 
природни науки 

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. Теориска механика Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
2. Компјутерска физика Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
3. Историја и филозофија на 

физиката 
Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 

4. Механика на континуум  Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на непотенцијални 
интеракции 

Теориска физика/Институт за физика, 
ПМФ - Скопје 

2. Механика на континуум Теориска физика/Институт за физика, 
ПМФ - Скопје 

3. Небесна механика Астрономија/Институт за физика, ПМФ - 
Скопје 

4. Општа методологија Методика на наставата по 
физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.   
2.   

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. A. Jannussis,           
M. Mijatovic and             
B. Veljanoski 

Classical examples of Santilli's Galilei-
isotopic relativity of closed systems 
with nonselfadjoint internal forces 

Physics Essays 4, 202 

2. B. Veljanoski and 
A. Jannussis 

Damped harmonic oscillator with 
complex coefficient of friction,  
 

Hadronic Journal 10, 
193 

3. M. Mijatovic,  
G. Ivanovski, 
 B. Veljanoski, 
and 
 K. Trencevski 

Scattering and bound states of 
nonrelativistic neutral spin-1/2 particle 
in a magnetic field 
 

Z. Phys. A 345, 65 

4. M. Mijatovic, N. 
Stojanov and B. 
Veljanoski 

Dimerization of magnetic lattice 
influenced by an ensemble of neutral 
magnetic dipoles 

Europhys. Lett. 34, 
239 
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5. Z. Mitreska and 

B. Veljanoski 
Difraction of a Hermite-Gaussian laser 
beam on a thin sinusoidal grating 

Pure Appl. Opt. 6, 405 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. д-р 
Благоја 
Вељаноски 

Use of computers in 
continuing education of 
physics teachers 

European Commission, Tempus 
project AC-JEP-14139 

2. Проф. д-р 
Благоја 
Вељаноски 

Multilingual Web-based 
Science Courses 

European Commission, Tempus 
Structural and Complementary 
Measures project C005B04 
(2007) 

3. Проф. д-р 
Благоја 
Вељаноски 

Квантно-механички 
истражувања во физиката 
на неутрални честици со 
спин 1/2 

Министерство за наука на 
Република Македонија 

4. Проф. д-р 
Љиљана 
Јаниќијевиќ 

Интерферентни и 
дифракциони особини на 
нови оптички елементи 

Министерство за наука на 
Република Македонија 

5 Проф. д-р Мијат 
Мијатовиќ 

Квантна механика на 
неутрални магнетни диполи 

Министерство за наука на 
Република Македонија 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Благоја 
Вељаноски и 
Драган 
Јакимовски 

Хрестоматија по 
филозофија на науката 

ПМФ- Скопје/2008 

2. A. Aringazin, 
A. Jannussis, D. 
Lopez, M. 
Nishioka and  
B. Veljanoski 

Santilli's Lie-isotopic 
generalization of Galilei's and 
Einstein's relativities, A 
review of their mathematical 
foundations, physical 
applications and proposed 
experiments 

Kostakaris Publisher, Athens 

3.    
 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 10 
11.2 Магистерски работи 5 
11.3 Докторски дисертации 2 

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. Автори Наслов Издавач/година 
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број 
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. 
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.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реден број:  4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  
1. Име и презиме ЈУЛИЈАНА ВЕЛЕВСКА 
2. Дата на раѓање 06 декември 1961 
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 
 
Дипломиран 
професор по 
физика 

 
 
1986 

Институт за физика, Природно 
- математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 
Магистер по 
физички 
науки 

 
 
1994 

Институт за физика, Природно- 
математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 
Доктор по 
физички 
науки 

 
 
2002 

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 

 

Физика 
 

Оптика 

7. Подрачје,поле  и   област   на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно – 
математички 
науки 

 

Физика 
 

Физика на кондензирана 
материја 
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8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран и 
во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 
Институт за 
физика, 
Природно - 
математички 
факултет, 
Универзитет 
Св. Кирил и 
Методиј - 

 
Редовен професор по оптика и 
спектроскопија, методика на наставата 
по физика 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. 
Оптика Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
 

2. 
Спектроскопија Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
 

3. 
Физика на музика и музички 
инструменти 

Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 

4. 
 

Општа методика на наставата по 
физика  

Математика - Физика, Природно-Матем. 
факултет, УКИМ,- Скопје 

    5.  Специјална методика на наставата 
по   
 физика. 

 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Современи стратегии во 
образованието по физика 

Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - 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. Електрохромизам 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) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

J. Velevska, M. Pecovska-
Gjorgjevich, N. Stojanov, 
M. Najdoski 

Electrochromic 
Properties of Prussian 
Blue Thin Films 
Prepared by Chemical 
Deposition Method 

 

International Journal of 
Sciences: Basic and Applied 
Research (IJSBAR) 25(3) 
(2016) 380-392 
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2. 

J. Velevska, N. Stojanov, 
M. Pecovska-Gjorgjevich,  
M. Najdoski 

Electrochromism in 
Tungsten Oxide Thin 
Films Prepared by 
Chemical Bath Deposition 

 

Journal of 
Electrochemical Science 
and Engineering, vol. 7 
(1) (2017) 27-37; doi: 
10.5599/jese.357 

3. J. Velevska, M. 
Pecovska-Gjorgjevich, 
N. Stojanov 

Electrochromic Nickel 
OxideThin Films for Solar 
Light Modulation 

International Journal of 
Sciences: Basic and Applied 
Research (IJSBAR)  vol. 31 
(3) (2017) 94-104 

 
4. 

Isak Aliji, Julijana 
Velevska, Metodija 
Najdoski, Atanas 
Tanuševski 

CHEMICALLY 
DEPOSITED 
ELECTROCHROMIC 
FILMS AND SOLAR 
LIGHT MODULATION 

Radiation and application, 
Vol. 3, Issue 2,| pp. 138–142, 
2018, DOI:  
10.21175/RadJ.2018.02.023 

 
5. 

   

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

Автори Наслов Издавач/година 

 
 
1. 

Академик Б. 
Шоптрајанов и С. 
Алексовска - носители 
на проектот од 
македонска страна 
Ј. Велевска - учесник 

Структурна анализа и 
изучување на електрич-
ни и каталитички 
својства на новосинте-
тизирани комплексни 
перовскити 

Македонско-Бугарски проект 
01.01.2014 – 31.01.2016 

2.    
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

  1.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.  
 

  

  2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи   4 
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  1 

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 
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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. 
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. J. Velevska, N. Stojanov, 
M. Pecovska-Gjorgjevic, 
M. Najdoski 

Visible Light Modulation 
Using Chemically 
DEPOSITED 
ELECTROCHROMIC 
FILMS  

4th International Conference on 
Radiation and Applications in 
Various Fields of Research-RAD 4, 
23-27 May 2016, Niš, Serbia 

  2.    
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Реден број:  5 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме  МАРГАРЕТА ПЕЦОВСКА – ЃОРЃЕВИЌ 
2. Дата на раѓање 28 февруари 1963 
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 
 
Дипломиран 
инженер по физика 

 
 
1987 

Институт за физика, 
Природно 
- математички 
факултет, 

 
Магистер по 
физички науки 

 
 
1994 

Институт за физика, 
Природно 
- математички 
факултет, 

 
Доктор по физички 
науки 

 
 
2002 

Институт за физика, 
Природно 
- математички 
факултет, 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

 

Физика 
 

Соларна енергија 

7. Подрачје,поле  и   област   на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно – 
математички науки 

 

Физика 
 

Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 
Институт за 
физика, Природно - 
математички 
факултет, 
Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - 
Скопје 

 
 
 
 
Редовен професор по биофизика  
и 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 Матеметика-Физика, ПМФ 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
 

2. 
Молекуларна физика Матеметика-Физика, ПМФ, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
 

3. 
Биофизика Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
 

4. 
 

Обновливи извори на енергија 
Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 

5 
Физика на информациони записи ПМФ, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
6. Електронска микроскопија Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
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  7. Вовед во биофизика Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

   
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Сончево зрачење Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје  2. Одбрани делови од молекуларна 

биофизика 
  Медицинска физика, Физика, Природно-  
  Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје 

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 биомолекули Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2.   Физика на биолошки системи Физика, Природно-Математички факултет, 
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska-Gjorgjevich , 
Metodija Najdoski; 

Electrochromism in tungsten oxide 
thin films prepared by chemical bath 
    deposition 

Journal of 
Electrochemical Science 
 and Engineering 7 (1) 
(2017) 27-37; doi: 
10.5599/jese.357 

 
 
2. 

M. Pecovska-
Gjorgjevich , V. 
Stefov, M. Najdoski, V. 
Koleva, S. Mentus , G. 
Petruševski 

Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) 
containing acidic dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR spectroscopy and 
DSC studies 

Journal of Alloys and
Compounds, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.j
allcom.2018.02.348 

 
3. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska - 
Gjorgjevich, Metodija 
Najdoski 

Visible light modulation using 
chemically deposited 
electrochromic thin films 

Radiation and 
application,Vol.2, Issue 
1, pp.45-50,  2017, 
DOI: 10.21175/RadJ.20
17.01.008 

 
4. 

Sandra Dimitrovska-
Lazova, Slobotka 
Aleksovska, Valentin 
Mircevski, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich 

Electrical and electrocatalytic 
properties of LnCo1-xCrxO3 (Ln = 
Pr, Gd and x = 0, 0.5 and 1) 

Journal of solid state 
electrochemistry, 2019, 
23: 861–
870,https://doi.org/10.10
07/s10008-018-04181-6 

 
5. 

Margareta Pecovska-
Gjorgjevich, Slobotka 
Aleksovska, Sandra 
Dimitrovska-Lazova and 
Marjan Marinsek; 

The role of Cr/Co substitution on 
dielectric properties of 
gadolinium orthochromite,  

Physica Scripta, 
91(4):045805 (2016), 
doi:10.1088/0031-
8949/91/4/045805; 

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

Автори Наслов Издавач/го
дина 
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1. 

 
Учесник 

Координатор др Татјана 
Мулај, РАлбанија,  
 

Научноистражувачки проект JEP TEMPUS 
New University curricula for physics and 
technology of renewable energy: An educational 
network in Balkan area, br. 07-663/3 
Координатор др Татјана Мулај, РАлбанија,  
 

                     
2008 

2. Учесник 
носител од Македонска 
страна, акад. Бојан 
Шоптрајанов, проф. д-р 
Слоботка Алексовска, 
Институт за хемија, 
ПМФ, Скопје 

Билатерален со Бугарија, СТРУКТУРНА 
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИЗУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ И 
КАТАЛИТИЧКИ СВОЈСТВА НА НОВОСИНТЕТИЗИРАНИ 
КОМПЛЕКСНИ ПЕРОВСКИТИ, 

 

                 
2016- 2019 

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

Автори Наслов Издавач/година 

  1. М.Пецовска и др. Физика за трета година средно стручно 
училиште 

     2011 МОН 

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

Автори Наслов Издавач/година 

 

1. 
Маргарета Пецовска 
Ѓорѓевиќ 

Самочистечки паметни 
површини,  

38 Школа Млади Физичари,    
35-42, 2013 

 
2. 

М.Пецовска Ѓорѓевиќ Eksperiment LIFE: poseta 
na  Fobos 

Astronomski almanah 2011 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи            15 
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. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska-Gjorgjevich , 
Metodija Najdoski; 

Electrochromism in tungsten 
oxide thin films prepared by 
chemical bath      deposition 

Journal of Electrochemical 
Science  and Engineering 7 (1) 
(2017) 27-37; doi: 
10.5599/jese.357 

 
 
2. 

M. Pecovska-
Gjorgjevich , V. 
Stefov, M. Najdoski, V. 
Koleva, S. Mentus , G. 
Petruševski 

Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = 
P, As) containing acidic 
dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR 
spectroscopy and DSC 
studies 

Journal of Alloys and
Compounds, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.jallco
m.2018.02.348 

 
3. 

Julijana Velevska, 
Nace Stojanov, 
Margareta Pecovska 
- Gjorgjevich, 

Visible light modulation using 
chemically deposited 
electrochromic thin films 

Radiation and 
application,Vol.2, Issue 1, 
pp.45-50,  2017, 
DOI: 10.21175/RadJ.2017.01.
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4. 

Sandra Dimitrovska-
Lazova, Slobotka 
Aleksovska, Valentin 
Mircevski, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich 

Electrical and 
electrocatalytic 
properties of LnCo1-

xCrxO3 (Ln = Pr, Gd and 
x = 0, 0.5 and 1) 

Journal of solid state 
electrochemistry, 2019, 23: 
861–
870,https://doi.org/10.1007/s1
0008-018-04181-6 

 
5. 

Margareta Pecovska-
Gjorgjevich, Slobotka 
Aleksovska, Sandra 
Dimitrovska-Lazova 
and Marjan Marinsek; 

The role of Cr/Co substitution 
on dielectric properties of 
gadolinium orthochromite,  

Physica Scripta, 91(4):045805 
(2016), doi:10.1088/0031-
8949/91/4/045805; 

6. Julijana      Velevska, 
Margareta Pecovska 
Gjorgjevich, Nace 
Stojanov 

Electrochromic Nickel Oxide 
Thin Films for Solar Light 
Modulation 

International Journal of 
Science: Basic and Applied 
Research  (2017), Volume 31, 
No 3, pp 94-10 

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. 

Sandra Dimitrovska-
Lazova, Slobotka 
Aleksovska, Valentin 

Electrical and 
electrocatalytic 
properties of LnCo1-

Journal of solid state 
electrochemistry, 2019, 23: 
861–870, 

 
 
2. 

M. Pecovska-
Gjorgjevich , V. 
Stefov, M. Najdoski, V. 
Koleva, S. Mentus , G. 
Petruševski 

Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = 
P, As) containing acidic 
dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR 
spectroscopy and DSC 
studies 

Journal of Alloys and
Compounds, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.jallco
m.2018.02.348 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
Конференција 

1. Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich, 
Metodija Najdoski 

VISIBLE LIGHT 
MODULATION USING 
CHEMICALLY DEPOSITED 
ELECTROCHROMIC THIN 
       FILMS 

4 th International Conference of 
radiation and Dosimetry in 
various fields of Research, 
RAD, May 2016, Nish,  Serbia 

2. Margareta Pecovska - 
Gjorgjevich1, Nace 
Stojanov1, Julijana 
Velevska1, Metodija 
Najdoski 

THE KINETICS OF ION 
TRANSPORT IN 
ELECTROCHROMIC WO3 
THIN FILMS 

Third International Conference 
“Education across Borders” 
Education and Research across 
Time and Space, 6-7 October 
2016, international 
 

3. M.Pecovska-
Gjorgjevich , V. 
Stefov, M. Najdoski, V. 
Koleva, S. Mentus , G. 
Petruševski 

, Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, 
As) containing acidic dimer 
units: Electrochemical 
impedance spectroscopy, IR 
spectroscopy and DSC studies 

25th Congress of SCTM, 2018-
09-19 , Ohrid, RMacedonia 
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Реден број:  6 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме АТАНАС ТАНУШЕВСКИ 
2. Дата на раѓање 15 .01.1961 
3. Степен на образование VIII  
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  
Дипломиран 
професор по 
физика 

1985 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

Магистер по 
физички науки 

1994 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

Доктор по 
физички науки 

2003 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 Сончева енергија 

7. Подрачје,поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Физика Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое 
е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет - 
Скопје 

Редовен професор по биофизика, дизајн 
на електронски уреди и 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. Биофизика Стоматолошки факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2. Дизајн на електронски уреди Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 3. Биофизика Биологија-Хемија, ПМФ, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 4. Конверзија на сончева енергија Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 5. Физика на енергетски извори Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

 6. Рамни и вакуумски колектори Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

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. Фотоволтаична конверзија  Сончева енергија, Физика, ПМФ, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј – 
Скопје  

2. Рамни и концентрирачки 
колектори 

Сончева енергија, Физика, ПМФ, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј – 
Скопје 

3. Транспарентни спроводливи и 
фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици 

Сончева енергија, Физика, ПМФ, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј – 
Скопје 

4. Оптички и фотоелектрични 
својства на тврди тела 

Сончева енергија, Физика, ПМФ, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј – 
Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Транспарентни спроводливи и 
фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици 

Физика, ПМФ - Скопје 

2. Фотоволтаични ќелии Физика, ПМФ - Скопје 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nenad 
Novkovski, 
Atanas 
Tanusevski and 
Davor Gracin 

Refined analysis of absorption 
spectra of CdS thin films 

J. Phys. D: Appl. Phys. 
48 (2015) 395105 
(9pp). 

2. Atanas 
Tanusevski, 
Hajredin 
Osmani  

CdS THIN FILMS 
OBTAINED BY CHEMICAL 
BATH DEPOSITION IN 
PRESENCE OF FLUORINE 
AND THE EFECT OF 
ANNEALING ON THEIR 
PROPERTIES 

Chalcogenide 
Letters Vol. 15, 
No. 2, February 
2018, p. 107 – 11. 

3. Atanas 
Tanushevski,  
Stojan Rendevski 

Energy Efficiency Comparison 
between Compact Fluorescent 
Lamp and Common Light Bulb 

European J of Physics 
Education, Volume 7 
Issue 2 1309-7202, 
2016, p. 21-27. 

4. Atanas 
Tanushevski, 
Dragan 
Sokolovski 

STRUCTURAL AND OPTICAL 
PROPERTIES OF CdTe THIN 
FILMS OBTAINED BY 
ELECTRODEPOSITION 

RAD Conference 
Proceedings, vol. 2, pp. 
149–154, 2017. 

5. Atanas 
Tanushevski, 
Maja Lazarova, 
Ivan Boev 

Determination of structural and 
photoelectrical characteristics of 
ZnO polycrystalline thin films 
and ZnO nanorod arrays obtained 
by spray pyrolysis 

RAD Conference 
Proceedings 3, 127-
131, 2018. 

10.2 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.  
Раководител 

Електрични, 
фотоелектрични и оптички 

2006-2009. 
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својства на нанокристални 
полуспроводнички 
филмови 

2. Учесник, 
Раководител-
Академик 
Милчо Ристов 

LPAMS-FW6 (Low cost 
Polycrystalline Amorphous 
Solar cells 

2004-2007. 

3. Учесник, 
Раководител-
Проф. д-р 
Виктор Урумов 

Tempus Phare-Updating of 
Training and Retraining of 
Physics Teachers 

1998-2000. 

4. Учесник, 
Раководител-
Проф. д-р Ненад 
Новковски 

Можности за добивање 
меѓуповршини 
оксид/полуспроводник со 
минимум недостатоци  

1996-1999. 

5. Учесник, 
Раководител-
Проф. д-р 
Марија 
Фукарова-
Јуруковка 

Синтеза и електро-
оптички својства на тенки  
полуспроводнички 
филмови и нивна примена 

2000-2003. 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
 10.4 Печатени стручни трудови во оследните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи 2 
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. Nenad 
Novkovski, 
Atanas 
Tanusevski and 
Davor Gracin 

Refined analysis of 
absorption spectra of CdS 
thin films 

J. Phys. D: Appl. Phys. 48 
(2015) 395105 (9pp). 

2. Atanas 
Tanusevski, 
Hajredin Osmani  

CdS THIN FILMS 
OBTAINED BY 
CHEMICAL BATH 
DEPOSITION IN 
PRESENCE OF 
FLUORINE AND THE 
EFECT OF 
ANNEALING ON 
THEIR PROPERTIES 

Chalcogenide Letters 
Vol. 15, No. 2, 
February 2018, p. 107 
– 11. 
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3. Atanas 
Tanushevski,  
Stojan Rendevski 

Energy Efficiency 
Comparison between 
Compact Fluorescent Lamp 
and Common Light Bulb 

European J of Physics 
Education, Volume 7 Issue 
2 1309-7202, 2016, p. 21-
27. 

4. Atanas 
Tanushevski, 
Dragan Sokolovski 

STRUCTURAL AND 
OPTICAL PROPERTIES OF 
CdTe THIN FILMS 
OBTAINED BY 
ELECTRODEPOSITION 

RAD Conference 
Proceedings, vol. 2, pp. 
149–154, 2017. 

5. Atanas 
Tanushevski, 
Maja Lazarova, 
Ivan Boev 

Determination of structural 
and photoelectrical 
characteristics of ZnO 
polycrystalline thin films and 
ZnO nanorod arrays obtained 
by spray pyrolysis 

RAD Conference 
Proceedings 3, 127-131, 
2018. 

6. Isak Aliji, Julijana 
Velevska, Metodija 
Najdoski, Atanas 
Tanuševski 

CHEMICALLY 
DEPOSITED 
ELECTROCHROMIC 
FILMS AND SOLAR 
LIGHT MODULATION 

Radiation and application, 
Vol. 3, Issue 2,| pp. 138–
142, 2018, DOI: 
10.21175/RadJ.2018.02.023 

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. Nenad 
Novkovski, 
Atanas 
Tanusevski and 
Davor Gracin 

Refined analysis of 
absorption spectra of CdS 
thin films 

J. Phys. D: Appl. Phys. 48 
(2015) 395105 (9pp). 

2. Atanas 
Tanusevski, 
Hajredin 
Osmani  

CdS THIN FILMS 
OBTAINED BY 
CHEMICAL BATH 
DEPOSITION IN 
PRESENCE OF 
FLUORINE AND THE 
EFECT OF 
ANNEALING ON 
THEIR PROPERTIES 

Chalcogenide Letters 
Vol. 15, No. 2, 
February 2018, p. 107 
– 113. 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Aтанас 
Tanushevski 

Photoelectrochemical cells 
based on ZnO/CdS 
composite films 

1st International Conference 
of Applied Sciences, 
Engineering and 
Mathematics, 33-41, 2017. 

2. Atanas 
Tanushevski, 
Mimoza Ristova 

SPRAY PYROLYSIS 
DEPOSITION OF -Fe2O3 
THIN FILM FOR 
HUMIDITY SENSING 

Third International 
Conference “Education 
across Borders” Education 
and Research across Time 
and Space, 2017, p. 740-
747. 
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Реден број:  7 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме НАЦЕ СТОЈАНОВ 
2. Дата на раѓање 21.01.1964 
3. Степен на образование ISCED 8-2011 

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 1990 ПМФ 
Магистратура 1995 ПМФ 
Докторат 2003 ПМФ 

6. 
Подрачје,поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Квантна и статистичка 
физика 

7. 
Подрачје,поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Интеракција јон-
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  

ПМФ-УКИМ 
Редовен професор по статистичка 
физика и примена на компјутерите во 
физиката 

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. 
Примена на компјутерите во 
физиката 

Применета физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

2. Програмски пакети во физиката 
Физика на компјутерски хардвер 
/ Институт за физика на ПМФ 

3. Статистичка физика 
Теориска физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

9.2 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Фазни премини и критични појави 
Теориска физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

2. 
Методологија на научно-
истражувачката работа во 
образованието по физика 

Наставна физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

9.3 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. 
Компјутерски симулации во 
физиката 

Физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

2.   
10. 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  J. Velevska, M. 
Pecovska-

Electrochromic Properties of 
Prussian Blue Thin Films 

Int.J.S. Basic and 
Applied Research, Vol 

169



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjorgjevich, N. 
Stojanov, M. 
Najdoski 
 

Prepared by Chemical Deposition 
Method 

25 (3): 380-392 (2016) 

 

2.  J. Velevska, M. 
Pecovska-
Gjorgjevich, N. 
Stojanov 

Electrochromic Nickel Oxide 
Thin Films for Solar Light 
Modulation 

Int.J.S. Basic and 
Applied Research, Vol 
31 (3): 94-104 (2017) 

3. J. Velevska, N. 
Stojanov, M. 
Pecovska-
Gjorgjevich,  
M. Najdoski 

Electrochromism in tungsten 
oxide thin films prepared by 
chemical bath deposition 

J. Electrochem. Sci. 
Eng. Vol 7(1) : 27-37 
(2017) 

4. N. Stojanov, S. 
Petrovic and D. 
Jakimovski 

Influence of nuclear multiple 
scattering on axially channeled 
protons in a bent crystal 

Nuclear Technology & 
Radiation Protection 
33, (2018), 195-200 

5. M. C. Raportaru, L. 
Barandovski, N. 
Stojanov, D. 
Jakimovski 

Cross sections for electron 
capture in Li3++H(1s) collisions 
in debye plasmas 

Romanian Reports in 
Physics 70, 203 (2018) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
М. Мијатовиќ 
(раководител) 

Квантна механика на 
неутрални честици со спин1/2 

 

2. 
Д. Гершановски 
(раководител) 

Минералите од Алшар како 
детектори на соларни неутрина 

 

3. 
Б. Вељаноски 
(раководител) 

Каналирање на 
релативистички јони во 
закривен кристал на силициум 

 

4. 
Д. Крстовска 
(раковидител) 

Електроакустични и 
термомагнетни појави во 
нискодимензионални органски 
спроводници 

 

5.    

10.3 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
Н. Стојанов и Б. 
Вељаноски 

Вовед во компјутерска физика / 

2.    
3.    

 10.4 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Н. Стојанов 
Улогата на гасните планети во 
создавањето на планетарните 
системи 

МАД/2016 

2. Н. Стојанов Меѓуѕвездена прашина МАД/2017 
3. Н. Стојанов Паралелни вселени МАД/2018 

4. Н. Стојанов 
Светлата страна на темната 
материја 

МАД/2019 

5. Н. Стојанов Животот на вселената МАД/2020 
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 170



 

 

11.1 Дипломски работи 4 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 

12. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последнитечетири/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. 
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.    
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Реден број:  8 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ОЛИВЕР ЗАЈКОВ 
2. Дата на раѓање 09.07.1960 
3. Степен на образование докторат 
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  
Докторски 
студии 

2004 Универзитет 
“Св. Кирил и 
Методиј”, 
Скопје, ПМФ  

Магистерски 
студии 

1995 Универзитет 
“Св. Кирил и 
Методиј”, 
Скопје, ПМФ  

Универзитетски 
студии 

1986 Универзитет 
“Св. Кирил и 
Методиј”, 
Скопје, ПМФ  

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Биофизика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Друго: 

Методика на 
наставата по 
физика 

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”, 
Скопје, ПМФ  

Редовен професор 
Методика на наставата по 
физика и физика 

9. РедСписок на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција  

1. Методика на школско експериментирање, 
1 

Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 

2. Методика на школско експериментирање, 
2 

Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 

3. Методика на наставата по физика, 1 Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 

4. Методика на наставата по физика, 2 Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 

5. Примена на компјутерите во наставата по 
физика 

Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 

6. Биофизика Наставна биологија, 
биохемија - физиологија 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција  

1. Методологија на научно-истражувачката 
работа во образованието по физика 

Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 172



 

 

2. Блумова таксономија Наставна физика, УКиМ-
ПМФ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција  

1. Методологија на научно-истражувачка 
работа од областа 

физика 

2. Презентација на научни резултати Универзитетска листа 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Oliver Zajkov, Sonja 
Gegovska-Zajkova, Boce 
Mitrevski 

Textbook-Caused 
Misconceptions, 
Inconsistencies, and 
Experimental Safety Risk of a 
Grade 8 Physics Textbook 

Int J of Sci and 
Math Educ, , 
15, 837-852 
(2017) 
Impact factor: 
1,598 

2. Oliver Zajkov, Fadil 
Ajredini 

Real or virtual experiments for 
better understanding electric 
circuits 

Norma, 2016 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Проект за основно 
образование 

 

2.  Проект за модернизација на 
образование 

 

 3. Оливер Зајков Ревизија на 
лабoраториските активности 
во наставата по физика 

ПМФ, УкиМ, 
Скопје, 2016-
2018 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Оливер Зајков, Марина 
Стојановска Боце 
Митревски, Катерина 
Русевска, Јасмина 
Петреска Станоева, 
Лозенка Иванова 

Природни науки – 
прирачник за наставници I, 
II, III и IV одделение  

Друштво на 
физичари на 
Република 
Македонија, 
Скопје 2019 

2. Оливер Зајков, Марина 
Стојановска Боце 
Митревски, Катерина 
Русевска, Јасмина 
Петреска Станоева, 
Лозенка Иванова 

Природни науки – 
прирачник за одделенски 
наставници V и VI 
одделение 

Друштво на 
физичари на 
Република 
Македонија, 
Скопје 2019 

3. Мимоза Ристова, 
Оливер Зајков 

Збирка задачи по физика – 
задачи, експерименти и 
активности, за 8 одделение 

Просветно дело, 
Скопје, 2017 

4. Мимоза Ристова, 
Оливер Зајков 

Збирка задачи по физика – 
задачи, експерименти и 
активности, за 9 одделение 

Просветно дело, 
Скопје, 2017 

5. О. Зајков, Б. 
Митревски, М. 

Природни науки за основно 
образование 1 

Друштво на 
физичарите на 173



 

 

Стојановска, К. 
Русевска 

Република 
Македонија, 
Скопје 2015. 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Оливер Зајков Збирка видео експерименти Youtube, 2017-
2020 

2. Оливер Зајков Збирка видео експерименти Wikiexperiments, 
Shared 
knowledge, 2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 7 
11.2 Магистерски работи 3 
11.3 Докторски дисертации 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последнитечетири/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. 
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.    
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Реден број:  9 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ГОРДАНА АПОСТОЛОВСКА 
2. Дата на раѓање 31.05.1967 
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 2004 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

Магистер 1997 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

Доктор 1990 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

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 

Астрономија Астрономија 

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 по астрономија 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. Општа астрономија Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 
2. Астрономија Студии по математика-физика, ПМФ, УКИМ 

3. 
Физика на Земјата и атмосферата со 
екологија 

Физика/ Институт за физика, ПМФ, 
УКИМ; Математика-физика, ПМФ, УКИМ 

4. Астрономија – посебни поглавја Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
5 Акустика и форензичка аудиоанализа Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Современи инструменти и методи во 
астрономијата 

Астрономија и астрофизика / Институт за 
физика, ПМФ 

2. Техники на предавање на области од 
астрономија и астрофизика 

Астрономија и астрофизика/ Институт за 
физика, ПМФ;  Методика/дидактика на 
наставата по физика/ Институт за физика, 
ПМФ 

3. Вовед во космологија 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 Сончевиот систем Физика, ПМФ-УКИМ 
2. Фотометрија и спектро-фотометрија 

на мали планети 
Физика, ПМФ-УКИМ 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
K. Jusufi and G. 
Apostolovska 

Hawking radiation of Dirac monopoles 
from the global monopole black hole 
with quantum gravity effect 

Astronomy and Space Science, 
Vol. 361, Issue 12, 374 (2016) 

2. K. Jusufi, A. Ovgun  and 
G. Apostolovska 

 Tunnelling of Massive/Massless 
Bosons from the Apparent 
Horizon of FRW Universe 

Advances in High 
Energy Physics, 
Vol. 2017 (2017),Article 
ID 8798657 

3. 
Pieńkowski, D. et al.  

 

International observational campaign 
of the 2014 eclipse of EE Cephei 

Astronmy&Astrophysics 
639A..23P  2020-07 
 

 
4. 

G. Apostolovska et al. Shape and spin of asteroid 967 
Helionape 
 

Proceedings of the IАU, 
Vol.12, S330, Cambridge 
Univ. Press, 2018  

 

5. 

G. Apostolovska et al. Asteroid collisions as origin of debris 
disks: Asteroid shape reconstruction 
from BNAO Rozhen photometry 
 

Proceedings of the IАU, 
Vol.15, S350, Cambridge 
Univ. Press, 2020  

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Раководител на 
национален 
научен проект 

Фотометриски и 
астрометриски изучувања на 
астероиди и комети. Теориски 
истражувања на ѕвезди. 

Финансиран од МОН, 
2006- 
2009 

2. Учесник Enlargement of 
collaboration in ground-based 
astronomical research in SEE 
countries. Studies of the near- Earth 
and small bodies of the Solar system 

UNESCO-BRESCE IBSP 
проект: раководен од 
SREAC 
во 2006 и2007 година 

3. Учесник Collaboration in 
astronomical research in SEE 
countries and common activities 
during IAU 2009 

UNESCO-BRESCE IBSP 
проект: раководен од 
SREAC 
во 2009 и 2010 година 

4. Учесник Education System in Forensic 
Sciences for the Republic of 
Macedonia  

Tempus, 2006/2007 

5.    
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 16 
11.2 Магистерски работи 3 
11.3 Докторски дисертации 1 

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 176



 

 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. G. Apostolovska, A. 
Kostov, Z.  Donchev 

and O. Kuzmanovska  

Asteroid lightcurve analysis at 
the NAO Rozhen: 2014 March 
- December 

AIP Conference Proceedings, 
Vol.1722, Issue 1,  190001 
(2016) 

2. O. Кuzmanovska, Ј. 
Stankovski, G. 
Apostolovska 

Solar and lunar calendars of 
the mountain sanctuary Kokino 

AIP Conference Proceedings, 
Vol.1722, Issue 1, 040003 
(2016) 

3. Z. Donchev, E. 
Vchkova Bebekovska, 
A. Kostov and G. 
Apostolovska 

Lightcurve and rotation period 
determination for asteroid 
3634 Iwan 

Bulgarian Astronomical Journal, 
Vol. 29, p. 80 (2018) 
 

 4. E. Vchova Bebekovska, 
A. Kostov, Z. Donchev 
and  G. Apostolovska 

Asteroid photometry in 2017 
from national astronomical 
observatory Rozhen 

AIP Conference Proceedings, 
Vol.2075, 090016 (2019) 

 5. G. Apostolovska et al. Shape and spin of asteroid 967 
Helionape 
 

Proceeding of the IАU, Vol.12, 
S330, Cambridge Univ. Press, 
2018  

 6. G. Apostolovska et al. Asteroid collisions as origin of 
debris disks: Asteroid shape 
reconstruction from BNAO 
Rozhen photometry 
 

Proceedings of the IАU, Vol.15, 
S350, Cambridge Univ. Press, 
2020  

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. K. Jusufi and G. 
Apostolovska 

Hawking radiation of Dirac 
monopoles from the global 
monopole black hole with 
quantum gravity effect 

Astronomy and Space Science, 
Vol. 361, Issue 12, 374 (2016) 

2. 
K. Jusufi, A. Ovgun  and 
G. Apostolovska 

 Tunnelling of 
Massive/Massless Bosons from 
the Apparent Horizon of FRW 
Universe 

Advances in High Energy 
Physics, 
Vol. 2017 (2017),Article 
ID 8798657 

 3. D. Pieńkowski et al.  

 

International observational 
campaign of the 2014 eclipse 
of EE Cephei 

Astronomy&Astrophysics 
639A..23P  2020-07 
 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Vchkova Bebekovska 
E.,  Borisov G., 
Donchev Z.  and 
Apostolovska G. 

Preliminary results of low 
dispersion asteroid spectroscopy 
survey at NAO Rozhen 

Astrometry and Astrophysics in 
the GAIA Sky - IAU 
symposium 330, (Ница, 
Франција 24-28 април 2017) 

2. N. Todorović, G.  
Apostolovska and E. 
V.  Bebekovska 

Lightcurve Photometry of 
(2525) O'Steen with the new 
"Milanković" 1.4 m telescope 

IAU XXX General Assembly, 
Vienna, Austria, August 20-31, 
2018 

3. G. Apostolovska et al. Asteroid collisions as origin of 
debris disks: Asteroid shape 
reconstruction from BNAO 
Rozhen photometry 
 

Laboratory Astrophysics: From 
Observations to Interpretation,  
14-19 April 2019 in Cambridge, 
UK.  

177



 

 

 
Реден број:  10 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 

циклус на студии и за ментори на докторски трудови  
1. Име и презиме ДАНИЦА КРСТОВСКА 
2. Дата на раѓање 21.07.1972 
3. Степен на образование Доктор на науки (VIII/1) 
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  
Дипломиран инженер 
по физика 

1995 УКИМ-ПМФ Скопје 

Магистер по физички 
науки  

1998 УКИМ-ПМФ Скопје 

Доктор по физички 
науки  

2004 УКИМ-ПМФ Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Физика на кондензирана 

материја – теорија и 
експеримент 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен doktor 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Физика на кондензирана 

материја – теорија и 
експеримент 

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  
УКИМ-ПМФ Вонреден професор за областите теориска 

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. Математичка физика 1 Физика / ПМФ 
2. Математичка физика 2 Физика / ПМФ 

 3. Избрани делови од Математичка физика  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. Квантна механика-напреден курс  Физика / ПМФ 
2. Квантни компјутери  

 3. Транспортни процеси во органски 
проводници 

 

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 огрански суперспроводници и  
спроводници  

Физика / ПМФ 

2. Зебеков и Нернст ефект во органски 
суперспроводници 

Физика / ПМФ 

  3. Линеарна и нелинеарна генерација на 
високо-фреквентни акустични бранови во 
органски суперспроводници 

Физика / ПМФ 
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Селектирани резултати во следните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. D. Krstovska, A. 
Skeparovski 

Surface-state energies and wave 
functions in layered organic 
conductors 

Z. Naturforsch. A /2020 

2. D. Krstovska Magnetic-field-induced surface 
quantum states in 
organic conductors 

Philosophical Magazine 
/2020 

3. D. Krstovska, Eun 
Sang Choi, Eden 
Steven 

Thermopower Quantum 
Oscillations in the Charge 
Density Wave State of the Organic 
Conductor 
‑(BEDT‑TTF)2KHg(SCN)4 

Journal of Low 
Temperature Physics /2019 

4. D. Krstovska, B. 
Mitreska, A. 
Skeparovski 

Near-surface thermal generation of 
longitudinal bulk acoustic waves in 
organic conductors 

Europhysics Journal Plus 
/2019 

5. Biljana Mitreska, 
Danica Krstovska 

In-plane second harmonic wave 
generation in multiband organic 
conductors 

AIP Conference 
Proceedings /2019 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д. Крстовска, О. 
Галбова, Н. 
Стојанов, В. 
Песчански, О. 
Кириченко и Т. 
Сандев  

Електроакустчни и 
термомагнетни појави 
во ниско-
димензионални 
проводници 
(национален) 

Министерство за образование и 
наука на РМ /2006-2009 

2. M. Damnjanovic, T. 
Vukovic, S. 
Dmitrovic, D. 
Krstovska i dr. 

EU: FP6-2004-INCO-
WBC-SSA-3 026303 
NANOLABFOR: 
REINFORCING 
NANOSTRUCTURE 
LABORATORY 
(me|unaroden) 

Nanolaboratorija, Fakultet za fizika, 
Univerzitet vo Belgrad/2006-2009 

3. D. Krstovska Angular dependent 
thermopower in organic 
conductor 
‑(BEDT‑TTF)2KHg(S
CN)4 in high magnetic 
fields 

National High Magnetic Field 
Laboratory, Florida State University, 
Tallahassee, Florida, USA/2010-2011 

4. D. Krstovska Magnetothermpower of 
a single closed orbit 
system 

National High Magnetic Field 
Laboratory, Florida State University, 
Tallahassee, Florida, USA/2011-2012 

5. D. Krstovska Search for magnetic 
field induced 
superconductivity in 
UFeGe 

National High Magnetic Field 
Laboratory, Florida State University, 
Tallahassee, Florida, USA/2012-2013 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    179
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 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи 1 
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. D. Krstovska, A. 
Skeparovski 

Surface-state energies 
and wave functions in 
layered organic 
conductors 

Z. Naturforsch. A /2020 

2. D. Krstovska Magnetic-field-induced 
surface quantum states 
in 
organic conductors 

Philosophical Magazine /2020 

3. D. Krstovska, Eun 
Sang Choi, Eden 
Steven 

Thermopower Quantum 
Oscillations in the 
Charge 
Density Wave State of 
the Organic Conductor 
‑(BEDT‑TTF)2KHg(S
CN)4 

Journal of Low Temperature Physics 

/2019 

4. D. Krstovska, B. 
Mitreska, A. 
Skeparovski 

Near-surface thermal 
generation of 
longitudinal bulk 
acoustic waves in 
organic conductors 

Europhysics Journal Plus /2019 

5. Biljana Mitreska, 
Danica Krstovska 

In-plane second 
harmonic wave 
generation in multiband 
organic conductors 

AIP Conference Proceedings /2019 

6. D. Krstovska, B. 
Mitreska 

General Green's 
functions method for 
thermoacoustic 
generation in 
anisotropic organic 
conductors 

Romanian Journal of Physics /2018 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. D. Krstovska, A. 
Skeparovski 

Surface-state energies 
and wave functions in 
layered organic 
conductors 

Z. Naturforsch. A /2020 
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2. D. Krstovska Magnetic-field-induced 
surface quantum states 
in 
organic conductors 

Philosophical Magazine /2020 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. D. Krstovska, E. S. 
Choi, E. Steven 

Possible coexistence of 
charge density wave order 
and superconductivity in 
the organic 
superconductor -
(ET)2Cu(NCS)2 

13th International Symposium on 
Crystalline Organic Metals, 
Superconductors and Ferromagnets 
(ISCOM2019), Tomar, Portugal, 22-
27 09 2019 

2. D. Krstovska, B. 
Mitreska 

In-plane second harmonic 
wave generation in 
multiband organic 
conductors 

10th International Conference of 
Balkan Physical Union – BPU10, 
Sofia, Bulgaria, 26 – 30 08 2018. 

3. D. Krstovska Quantum oscillations of 
thermopower in the 
charge density wave state 
of organic conductor α- 
(BEDT – 
TTF)2KHg(SCN)4 

10th International Conference of 
Balkan Physical Union – BPU10, 
Sofia, Bulgaria, 26 – 30 08 2018. 
 

  4. D. Krstovska Probing the ground state 
of the anisotropic organic 
conductors by 
thermopower 
measurements 

33rd Turkish Physical Society 
International Physics Congress, 
Bodrum, Turkey, 6–9 09 2017 
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трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  
1. Име и презиме СУЗАНА ТОПУЗОСКИ 
2. Дата на раѓање 28.05.1974 
3. Степен на образование Доктор на науки (VIII/1)  
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  
Доктор по 
физички науки 

2009 УКИМ, ПМФ-Скопје 

Магистер по 
физички науки 

2003 УКИМ, ПМФ-Скопје 

Дипломиран 
инжењер по 
физика,  
Дипломиран 
професор по 
физика 

1999 УКИМ, ПМФ-Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Оптика-теориска и 

експериментална 
7. Подраје,поле и област на Подрачје Поле Област 181



 

 

научниот степен магистер Природни науки Физика Оптика-теориска и 
експериментална 

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  
УКИМ, ПМФ-
Скопје 

Редовен професор за областите оптика 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.  Физичка и квантна оптика Теориска физика/Институт за физика, ПМФ-
УКИМ  

2. Оптика Математика-Физика /ПМФ-УКИМ 
 

 3. Електромагнетизам Математика-Физика /ПМФ-УКИМ  
 

 4.  Биофизика Ветеринарна медицина/Факултет за 
ветеринарна медицина-УКИМ 

 5. Форензичка слика и видео Форензичка физика/ Институт за физика, 
ПМФ-УКИМ 

    
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 фотоника  Физика/ПМФ-УКИМ 
2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физичка оптика Физика/ПМФ-УКИМ 
2. Модулирање на ласерска светлина и 

примена 
Физика/ПМФ-УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. S. Topuzoski Diffraction of (l,n)th mode Laguerre-
Gaussian laser beam by a curved 
fork-shaped grating 

Journal of Modern 
Optics 67 (2020) 782-
798. (Taylor&Francis) 

2. S. Topuzoski 
 

Fresnel and Fraunhofer diffraction 
of (l,n)th-mode Laguerre-
Gaussian laser beam by a fork-
shaped grating, 

Journal of Modern 
Optics 66 (2019) 
(Taylor&Francis) 

3. Lj. Janicijevic, S. 
Topuzoski, L. Stoyanov 
and A. Dreischuh 

“Fraunhofer diffraction of a 
Gaussian beam by a four-sector 
binary grating with a half period 
fringes shift between adjacent 
sectors”, 

Optical and Quantum 
Electronics (2019) 51: 
71 
(Springer) 

4. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic, L. Stoyanov, I. 
Stefanov and A. Dreischuh 
 

“Five-vortex spot patterns  
generated by diffraction of 
azimuthally X-shaped beam from 
a fork-shaped grating” 

Optics 
Communications  428 
(2018) 206-215. 
(Elsevier) 

 5. Lj. Janicijevic, S. Diffraction of a Gaussian beam by Optics  
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Topuzoski, L. Stoyanov 
and A. Dreischuh 

a four-sector binary  grating with a 
shift between adjacent sectors 

Communication 389 
(2017) 203–211 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic and I. 
Gjumandeloski 

Theoretical research in 
singular optics 

Institut za fizika-PMF (2014-
2016) 
 

2. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic, A. Dreischuh 
and L. Stoyanov 

Shaping of laser beams 
and generation of 
optical vortices 
 

Institut za fizika-PMF (2017-
2020) 

3.    
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група автори (С. 
Топузоски - еден од 
авторите) 

Збирка решени 
задачи од натпревари 
по физика - Книга 1 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија, Скопје, 2016 

2. Група автори (С. 
Топузоски- еден од 
авторите) 

Збирка решени 
задачи од натпревари 
по физика - Книга 2 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија, Скопје, 2016 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. С. Топузоски За Нобеловата 
награда по физика за 
2018 година 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија/2018  
(42. Школа Млади физичари,  
стр. 30-36) 

2. С. Топузоски  За дифрактограмот 
на молекулата на Б- 
ДНК 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија/2018  
Импулс бр. 56 (декември, 2018) 
стр. 22-23. 

3.  
 

  

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последнитечетири/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. S. Topuzoski Diffraction of (l,n)th 
mode Laguerre-
Gaussian laser beam by 
a curved fork-shaped 
grating 

Journal of Modern Optics 67 
(2020) 782-798. 
(Taylor&Francis) 

2. S. Topuzoski 
 

Fresnel and Fraunhofer 
diffraction of (l,n)th-
mode Laguerre-

Journal of Modern Optics 66 
(2019) 
(Taylor&Francis) 183



 

 

Gaussian laser beam by 
a fork-shaped grating, 

3. Lj. Janicijevic, S. 
Topuzoski, L. Stoyanov 
and A. Dreischuh 

“Fraunhofer diffraction 
of a Gaussian beam by 
a four-sector binary 
grating with a half 
period fringes shift 
between adjacent 
sectors”, 

Optical and Quantum Electronics 
(2019) 51: 71 
(Springer) 

4. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic, L. Stoyanov, I. 
Stefanov and A. Dreischuh 
 

“Five-vortex spot 
patterns  generated by 
diffraction of 
azimuthally X-shaped 
beam from a fork-
shaped grating” 

Optics Communications  428 
(2018) 206-215. 
(Elsevier) 

5. Lj. Janicijevic, S. 
Topuzoski, L. Stoyanov 
and A. Dreischuh 

Diffraction of a 
Gaussian beam by a 
four-sector binary  
grating with a shift 
between adjacent 
sectors 

Optics  Communication 389 
(2017) 203–211 

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. S. Topuzoski Diffraction of (l,n)th 
mode Laguerre-
Gaussian laser beam by 
a curved fork-shaped 
grating 

Journal of Modern Optics 67 
(2020) 782-798. 
(Taylor&Francis) 

2. S. Topuzoski 
 

Fresnel and Fraunhofer 
diffraction of (l,n)th-
mode Laguerre-
Gaussian laser beam by 
a fork-shaped grating 

Journal of Modern Optics 66 
(2019) 
(Taylor&Francis) 

3. Lj. Janicijevic, S. 
Topuzoski, L. Stoyanov 
and A. Dreischuh 

“Fraunhofer diffraction 
of a Gaussian beam by 
a four-sector binary 
grating with a half 
period fringes shift 
between adjacent 
sectors” 

Optical and Quantum Electronics 
(2019) 51: 71 
(Springer) 

4. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic, L. Stoyanov, I. 
Stefanov and A. Dreischuh 
 

“Five-vortex spot 
patterns  generated by 
diffraction of 
azimuthally X-shaped 
beam from a fork-
shaped grating” 

Optics Communications  428 
(2018) 206-215. 
(Elsevier) 

5. Lj. Janicijevic, S. 
Topuzoski, L. Stoyanov 
and A. Dreischuh 

Diffraction of a 
Gaussian beam by a 
four-sector binary  
grating with a shift 
between adjacent 
sectors 

Optics  Communication 389 
(2017) 203–211 
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6.    
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. S. Topuzoski “Transformation of a 
circularly obstructed 
Bessel beam by a fork-
shaped grating” 

International Conference on 
quantum, nonlinear and 
nanophotonics and symposium 
on nano materials and 
technologies (2-5 september, 
2019, Sofia, Bulgаria 

2. S. Topuzoski “Fraunhofer diffraction 
of Laguerre-Gaussian 
laser beam of mode 
(l,n) by a fork-shaped 
grating” 

Winter College on Applications 
of Optics and Photonics in Food 
Science (11-22.02.2019, ICTP, 
Trieste, Italy) 

3.  S. Topuzoski  “Transformation of a 
Laguerre-Gaussian 
LG(l,0) beam by the 
combination of аxicon 
and fork-shaped 
grating” 

BPU 10 Conference (26-
30.08.2018, Sofia, Bulgaria). 

  4. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic, Lyubomir 
Stoyanov, I. Stefanov, 
Alexander Dreischuh I. 
Stefanov 

“Shaping Laguerre-
Gaussian laser modes 
(with or without phase 
singularities) by using 
fork-shaped gratings” 

International Workshop on 
Advances in Nanomaterials (17-
19.09.2018, Magurele-
Bucharest). 

  5. S. Topuzoski, Lj. 
Janicijevic, L. Stoyanov, I. 
Stefanov and A. Dreischuh,  

"Five-vortex spots 
patterns generated from 
azimuthally X-shaped 
beam" 

Winter College on Extreme Non-
linear Optics, Attosecond Science 
and High-field Physics" (05-
16.02.2018, ICTP, Trieste, Italy) 

 
 
 
 
 
 

Реден број:  12 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ВЕСНА ГЕРШАН 
2. Дата на раѓање 21.05.1969 
3. Степен на образование III степен 
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  

Магистер на 
физички науки 

2003 
Природно-математички 
факултет, Институт за физика - 
Скопје 

Специјалист по 
медицинска 
физика 

2008 Медицински факултет, Скопје 

Доктор на 
физички науки 

2009 
Природно-математички 
факултет, Институт за физика - 
Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Физика Медицинска Имиџинг техники 185



 

 

физика 
7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

Физика 
Медицинска 
физика 

Имиџинг техники 

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 
факулет - Скопје 

Вонреден професор 
Медицинска 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. Радијациона физика  Медицинска  физика / Институт за физика, ПМФ 

2. 
Физика на медиц. иминџинг 
техники  

Медицинска  физика / Институт за физика, ПМФ 

3. Дозиметрија и заштита од зрачење  Медицинска  физика / Институт за физика, ПМФ 
4. Медицинска физика Медицинска  физика / Институт за физика, ПМФ 

5 
Вовед во атомска и нуклеарна 
физика 

Математика  - физика / ПМФ 

6.   
   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Радијациона физика и дозиметрија и 
заштита од зрачење  

Медицинска  физика / Институт за физика, ПМФ 

2. Физика на медиц. иминџинг 
техники  

Медицинска  физика / 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 медиц. иминџинг 
техники  

Медицинска  физика / Институт за физика, ПМФ 

2.   
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
V.Gershan et 
al. 

CT Protocols and Radiation Doses 
for Hematuria and Urinary Stones: 
Comparing Practices in 20 Countries 

European Journal of Radiology 
126:108923, Feb 2020 
DOI: 10.1016/j.ejrad.2020.108923 

2. 
Shivam 
Rastogi et al., 

Use of Multiphase CT Protocols in 
18 Countries: Appropriateness and 
Radiation Doses 

Canadian Association of 
Radiologists Journal Jan 2020 
DOI: 10.1177/0846537119888390 

3. 
Adnan 
Beganovic et 
al. 

IAEA survey of dental cone beam 
computed tomography practice and 
related patient exposure in nine 
Central and Eastern European 
countries 

Dentomaxillofacial Radiology 
48(8):20190157 Sept 2019 
DOI: 10.1259/dmfr.20190157 

4. 
Erkin Abidal 
et al. 

Improvement of early detection of 
breast cancer through collaborative 
multi-country efforts: Observational 

European Journal of Radiology 
March 2019 
DOI: 10.1016/j.ejrad.2019.03.020 
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 clinical study 

5. 
Gisella 
Gennaro et al. 

Quality Controls in Digital 
Mammography protocol of the 
EFOMP Mammo Working group 

Physica Medica April 2018 
DOI: 10.1016/j.ejmp.2018.03.016 

6. 
Patricia Mora 
Rodríguez et 
al. 

Improvement of early detection of 
breast cancer through collaborative 
multi-country efforts: Medical 
physics component 

Physica Medica 48 March 2018 
DOI: 10.1016/j.ejmp.2017.12.021 

7. 
Hugo de las 
Heras, Vesna 
Gershan, et al., 

Quality Control in cone-beam 
computed tomography (CBCT) 
EFOMP-ESTRO-IAEA protocol 
(summary report) 

Phys Med. 2017 Jul;39:67-72. 
doi: 10.1016/j.ejmp.2017.05.069. 
Epub 2017 Jun 9. 
 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
V.Gershan et 
al. 

Study of the distribution of 
radionuclides and heavy metals in 
soils and atmosphere in some regions 
in Republic of Macedonia 

University “St.Cyril and 
Methodius”- Skopje, Research 
Project 2011-2012,  

2. V. Gershan, 
D. Gersanovski,
T. Stafilov, 
L.Barandovski 

Upgrading the Training Laboratory for 
Nuclear Science (Phase II), National 
IAEA Project MAK 0/005  – National 
Coordinator,  

International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Vienna, 
Austria, 
Nov 2010- 2012 

3.  RER9135 
Strengthening Radiation Protection of 
Patients and Medical Exposure 
Control, IAEA, national coordinator 
2016-2017 

International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Vienna, 
Austria, 
2016- present 

4.   RER6032  Strengthening Quality 
Assurance and Quality Control in 
Diagnostic X rays, IAEA national 
coordinator 2016-2017 

International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Vienna, 
Austria, 
2016- present 

5. V. Gershan National project for Enhancement of 
radiation protection of patients 2018 -
2019 

International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Vienna, Austria, 
Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, Skopje 
University Clinic for Surgical 
Diseases Ss Naum Ohridski, 
Skopje  

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 11 
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 187



 

 

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. 
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. Vesna 
Gershan 

CT  examination of pregnant patients: 
a dilemma for the  radiologist and the 
mother 

ECR 2018, Vienna 

2. Vesna 
Gershan 

Availability of medical technology in 
the South East Europe 

Sept 2019, Budva 

3. Vesna 
Gershan and 
Marijo 
Masnjak 

Technical Evaluation of Six FUJI 
Amulet s Digital Breast Imaging 
Systems 

ECR 2017, Vienna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реден број:  13 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 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 188



 

 

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 

1. 
O. Kuzmanovska ,  
O. Atanackovic 

Multi-level line transfer using the 
FBILI method 

AIP Conference 
Proceedings 1722 (2016) 

2. 
O. Kuzmanovska, Ј. 
Stankovski, G. 
Apostolovska  

Solar and Lunar Calendars of the 
Mountain Sanctuary Kokino 

AIP Conference 
Proceedings 1722 (2016) 

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 AIP Conference 189



 

 

spectral line formation problems in 
the stellar atmospheres 

Proceedings 2075 (2019) 

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.    

 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.    

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.    
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Реден број:  14 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ИРИНА ПЕТРЕСКА 
2. Датум 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  
Дипломиран 
инженер по 
физика 

2003 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Институт за 
физика 

Магистер по 
физички науки 

2006 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Институт за 
физика 

Доктор на 
физички науки 

2011 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Институт за 
физика 

6. Подраје, поле и област на 
научниот степен магистер   

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Физика Теориска физика 

7. Подраје, поле и област на 
научниот степен  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Физика Теориска физика 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет - Скопје 

Вонреден професор по група предмети од 
теориска 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. Квантна механика – многучестични 
системи 

Физика – Теориска насока – ПМФ Скопје 

2.  Општа физика 2 – А ниво  Хемија - Применета насока – ПМФ Скопје 
3. 

Физика, Физика 1 и Физика 2 
Математика – Наставна насока, Теориска 
насока – ПМФ, Скопје 

4. Одбрани делови од квантна теорија 
на многучестични системи 

Физика – Теориска насока – ПМФ, Скопје 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Молекуларна квантна механика  Физика – ПМФ, Скопје 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Квантномеханички осцилаторни Физика – ПМФ, Скопје 191



 

 

системи 
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) 

Ред. 
број 

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)   

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) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител  
Ирина Петреска 

Пренос на полнежи во 
молекулски кластери: модели и 
симулации 

Билатерален проект МОН 
– Австрија/(2018-2020) 

2. Учесник  
Ирина Петреска 

Молекули во нанокафези и 
нанореактори, динамика, 
спектроскопски својства и 
реактивност преку хибриден 
статистичко физички-
квантномеханички пристап 

Билатерален проект МОН 
– Австрија/(2018-2020) 

3. Учесник 
Ирина Петреска 

Моделирање на пропагацијата 
на контаминирачки честички 

Билатерален проект МОН 
– Кина/(2020-2021) 

4. Учесник 
Ирина Петреска 

Случајни процеси за 
пребарување, Левиеви летови, и 
случајни прошетки кај 
комплексни мрежи 

DFG, Германија/(2016-
2018) 

 5. Учесник 
Ирина Петреска 

COST, CA 15128 - Molecular 
spintronics  (MOLSPIN), 
Раководител: проф. д-р Еугенио 
Коронадо (Универзитет во 
Валенсија) 
 

European COST 
framework/(2016-2020) 
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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 1 

ДФРМ (2016) 

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

ДФРМ (2016) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 3 
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 

    

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. 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) 

2. 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) 
 

3. 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) 

 4. 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) 

 5. 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) 

 6. 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) 
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12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. 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) 

2. 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) 

3. I. Petreska Ab initio parametrization of 
Hubbard-like models for 
electron transport in pi-
conjugated molecules 

ECMOLS 2018 – 2nd European 
Conference on 
Molecular Spintronics 
(Пењискола, Шпанија, 21-24 
октомври 2018) 

  4. I. Petreska and 
G. Zwicknagl 

Calculation of electron-phonon 
coupling constants in Pi-
conjugated molecules from 
first principles 

DPG Spring Meeting of the 
Condensed Matter Section 
(SKM) (Берлин, Германија, 11-
16 март 2018) 

  5.  I. Petreska Special functions for quantum 
oscillators in integer and non-
integer dimensions 

8th International Conference: 
“Transform Methods and 
Special Functions 2017” 
(Софија, Бугарија, 27-31 
август 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

Реден број:  15 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 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  

Дипломиран 
инженер по физика 

2005 

Институт за физика, Природно 
- математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

Магистер по 
физички науки 

2009 

Институт за физика, Природно 
- математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

Доктор по физички 
науки 

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

Институција  Звање во кое е избран и област  
Институт за 
физика, Природно - 
математички 
факултет, 
Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - 
Скопје 

Вонреден професор по теориска физика 
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. 
Теориска електродинамика со 
специјална теорија на релативност 

Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

2. Механика на флуиди 
Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

3. 
Релативистичка теорија на 
гравитација 

Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

4. Теорија на релативност 
Физика, ПМФт, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј - Скопје 

5. Вовед во нелинеарна физика 
Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Нелинеарна динамика и теорија на 
хаос 

Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

2. Контрола на хаотични динамички 
системи 

Математика, ПМФ, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Нелинеарна динамика на комплексни 
мрежи 

Физика, ПМФ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

2.   
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

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 

American Institute of 
Physics, 2017 
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(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) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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. 
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", Chapter 1, pp. 3-24, in 
Control of Self-organizing Nonlinear 
Systems (Understanding Complex 
Systems), edited by E. Schöll et al. 

Springer 
International 
Publishing, 
Switzerland, 
2016 

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 
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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 научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
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 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен 
собир/ 
конференција  

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 

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) 

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 
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Реден број:  16 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 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. 
Kирил и Методиј“, 
Природно-
математички 
факултет, Институт 
за физика 

Вонреден 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. Микроелектроника 
Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

4. Динамика: напредно ниво 
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  

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 198



 

 

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 

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. 

A. Skeparovski, 
D. Spassov, A. 
Paskaleva, N. 
Novkovski 

A case study of C-V hysteresis instability in 
Metal-High k-Oxide-Silicon devices with 
ZrO2/Al2O3/ZrO2 stack as a charge trapping 
layer 

Proceedings of 30th 
International 
Conference on 
Microelectronics 
(MIEL 2017), Nis, 
Serbia, 2017 

2. 

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 

3. 
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)  
 

4. 

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) 

5. 
D. Krstovska and 
A. Skeparovski 

Surface-state energies and wave functions in 
layered organic conductors 

Z. Naturforsch, 
75(11)a: 987-998 
(2020) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Б. Шоптрајанов 
(раководител), 
Н. Новковски 
(координатор), 
А. Скепаровски 
(учесник) 

Зафаќање на полнеж во структури 
метал/оксид/highk диелектрик/оксид/Si 
(MOHOS) за примени во трајни 
мемории 

МАНУ/01.01.2014 
до 31.12.2016 

2. А. Скепаровски 
(раководител) 

Мемориски својства на мултислојни 
HfO2/Al2O3 структури добиени со 
депозиција на атомски слоеви 

УКИМ/ 2018 

 3. 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 

199



 

 

1. Група автори 
Збирка решени задачи од 
натпревари по физика – книга 3 

Друштво на 
физичарите на 
Република 
Македонија /2020 

2.    
 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. А. Скепаровски 
Експерименти со флуиди во услови на 
микрогравитација 

Астрономски 
алманах/Македонско 
Астрономско 
Друштво/ 2019 

2. А. Скепаровски 
Втор закон на термодинамика – игра 
на големи броеви 

43 Школа „Млади 
физичари“ / Друштво 
на физичарите на РМ/ 
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.    

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.    
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Реден број:  17 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ЛАМБЕ БАРАНДОВСКИ 
2. Дата на раѓање 24 јуни 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 
 
Дипломиран 
инженер по физика 

 
 
2004 

Институт за физика, 
Природно 
- математички 
факултет, 
Универзитет Св.  

Магистер по 
физички науки 

 
 
2009 

Институт за физика, 
Природно 
- математички 
факултет, 
Универзитет Св.  

Доктор по физички 
науки 

 
 
2015 

Институт за физика, 
Природно 
- математички 
факултет, 

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

Институција Звање во кое е избран и област 
Институт за 
физика, Природно - 
математички 
факултет, 
Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - 
Скопје 

 
 
 
 
Вонреден професор по нуклеарна 
физика и 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. 
Нуклеарна физика Физика, Природно-Математички 

факултет, 
 

2. 
Радијациона физика Физика, Природно-Математички 

факултет, 
 

3. 
Дозиметрија и заштита од зрачење Физика, Природно-Математички 

факултет, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј - Скопје  

4. 
 

Физички методи и уреди во 
медицината 

Физика, Природно-Математички 
факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј -  

5 
Физика и заштита на природната 
средина 

Физика, Природно-Математички 
факултет, 

6. Електромагнетизам Физика, Природно-Математички 
факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
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 9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Радијациона физика, дозиметрија и 
заштита од зрачење 

Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2. 
 

Физички методи и уреди во 
медицината 
 

Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје  
  3. Нуклеарни аналитички техники Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје  
 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Мерење на радиоактивноста 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) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

 

Ristova, M., Radiceska, 
P., Bozinov, I., 
Barandovski, L. 

Refreshing the aged latent 
fingerprints with ionizing 
radiation prior to the 
cyanoacrylate fuming 
procedure: a preliminary study 

Journal of Forensic 
Sciences, 61(3), pp. 787-
791, (2016)
(IF/2016=1,322) 
 

2. Schröder, W., Nickel, 
S., Schönrock, S., Meyer, 
M., Wosniok, W., 
Harmens, H., 
Frontasyeva, M.V.,Alber, 
R., Aleksiayenak, J., 
Barandovski, L., et. al 

Spatially valid data of 
atmospheric deposition of heavy 
metals and nitrogen derived by 
moss surveys for pollution risk 
assessments of ecosystems 

Environmental Science 
and Pollution Research
23(20), pp. 21123-
21124,(2016) 
(IF/2016=2,741) 
 

 
3. 

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) 
 

4. 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) 
 

 
5. 

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) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

202



 

 

 

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) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 
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Реден број:  18 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 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 
 
Дипломиран 
инжинер по 
физика 

 
 
2008 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет  Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

Магистер по 
физички науки 

 
2009 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет  Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

Доктор по физички 
науки 

 
 
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 

 
Физика на меки материјали 

7. Подрачје,поле  и   област   на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно – 
математички науки 

 
Физика 

 
 Физика 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во кое 
е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 
Институт за 
физика, Природно - 
математички 
факултет, УКИМ – 
Скопје 

 
 
Вонреден професор по Биофизика 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. 

Репетиториум по Физика Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 

 
2. 

Физика за Биолози Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 

   
3. 

Спектроскопија Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 

   
4. 

Физика на Меки материјали Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
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 9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Физика на Меки материјали Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. 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) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

Riste Popeski-Dimovski Work of adhesion between 
Mucin macromolecule and 
Calcium alginate gels on 
molecular level 

Carbohydrate 
polymers, 123, 2015, 
Elsevier 

 
2. 

Ivana Dimitrovska, Tanja 
Olumceva, Elena Markova, 
Monika Kostoska, Lea 
Taneska, Marija Petrushevska, 
Vasil Makrievski, Jovica 

Topical gel with ethyl 
cellulose based microsponges 
loaded with clindamycin 
hydrochloride for acne 
treatment 

Cellulose volume 27, 
pages7109–7126 
(2020), (IF-4.512) 
 

 
 
3. 

SilvanaGjosevaa, 
NikolaGeskovskia, Simona 
Dimchevska, Sazdovskaa, 
RistePopeski-Dimovski, 
Gjorgji Petruševski, Kristina 

Design and biological 
response of doxycycline 
loaded chitosan 
microparticles for 
periodontal disease 

Carbohydrate 
Polymers, Volume 
186, 15 April 2018, 
Pages 260-272 (IF = 
5.158) 

 
 
4. 

Ristova, Mimoza; Gligorova, 
A.; Nasov, Ilija; Gracin, Davor; 
Milun, Milorad; Kostadinova-
Boskova, Hristina; Popeski-
Dimovski, Riste 

TiO2 Coating for SnO2:F 
Films Produced by Filtered 
Cathodic Arc Evaporation 
for Improved Resistance to 
H+ Radical Exposure,  

Journal of electronic  
materials 41(11), 2012 
Springer 

 
 
 
  5. 
 

Simona Dimchevska, Nikola 
Geskovski, Gjorgji 
Petrushevski, Marina 
Chacorovska, Riste Popeski- 
Dimovski, Sonja Ugarkovic 
Katerina Goracinova 

SN-38 loading capacity 
of hydrophobic polymer 
blend nanoparticles: 
formulation, optimization 
and efficacy evaluation 

Drug Development and 
Industrial Pharmacy 
Volume 43, 2017 – 
Issue 3 (IF = 2.295) 
 

 

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

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 
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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 

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

Автори Наслов Издавач/година 

  1.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

Ivana Dimitrovska, Tanja 
Olumceva, Elena Markova, 
Monika Kostoska, Lea 
Taneska, Marija 
Petrushevska, Vasil 
Makrievski, Jovica Todorov, 
Dushko Shalabalija, Ljubica 
Mihailova, Riste Popeski 
Dimovski, Marija Glavas 
Dodov &amp; Maja 
Simonoska Crcarevska 

Topical gel with ethyl cellulose 
based microsponges loaded with 
clindamycin hydrochloride for acne 
treatment 

 
 
  

Cellulose volume 
27, pages7109–
7126 (2020), (IF-
4.512) 
 

 
 

2. 

Silvana Gjosevaa, Nikola 
Geskovskia, Simona 
Dimchevska, Sazdovskaa, 
Riste Popeski-Dimovski, 
Gjorgji Petruševski, Kristina 
Mladenovska, Katerina 
Goracinova 

Design and biological response 
of doxycycline loaded chitosan 
microparticles for periodontal 
disease treatment 

Carbohydrate 
Polymers, Volume 
186, 15 April 
2018, Pages 260-
272 (IF = 5.158) 
 

   
 

3. 
Stojan Rendevski, Riste 
Popeski-Dimovski 

Poisson statistics of sparkling 
water bubbles 

 
 

 

IOSR Journal of 
Applied Physics 
(IOSR-JAP) e-
ISSN: 2278-
4861.Volume 9, 

  4. 
 Simona Dimchevska, Nikola 

Geskovski, Gjorgji 
Petrushevski, Marina 
Chacorovska, Riste Popeski- 
Dimovski, Sonja Ugarkovic 
Katerina Goracinova 

SN-38 loading capacity of 
hydrophobic polymer blend 
nanoparticles: formulation, 
optimization and efficacy 
evaluation 

Drug Development 
and Industrial 
Pharmacy Volume 
43, 2017 – Issue 3 
(IF = 2.295) 
 
 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 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 
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

12.2 Доказ  за  најмалку  два  печатени  научноистражувачки трудови  во  меѓународни  
научни списанија 
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.    

 
 
 
 
 
 

Реден број:  19 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ТРИФЧЕ САНДЕВ 
2. Датум на раѓање 23 мај 1982 година 
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  
Дипломиран 
инженер по 
физика 

2006 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, Природно-
математички факултет, 
Институт за физика 

Магистер по 
физички науки 

2010 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, Природно-
математички факултет, 
Институт за физика 

Доктор на 
физички науки 

2012 Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје, Природно-
математички факултет, 
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 наведе институцијата 

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно- Насловен доцент / Теориска физика 
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каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област  

математички 
факултет - Скопје 

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  

   
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

   
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Стохастички процеси во 
комплексни системи 

Физика – ПМФ Скопје 

2. Примена на фракциското сметање 
во физиката 

Физика – ПМФ Скопје 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. T. Sandev, A. Iomin 
and L. Kocarev 

Hitting times in turbulent 
diffusion due to multiplicative 
noise 

Physical Review E 102 
(2020) 042109 

2. T. Sandev, A. Iomin 
and L. Kocarev  

Random search on comb Journal of Physics A: 
Mathematical and 
Theoretical 52 (2019) 
465001 

3. 
D. Molina-Garcia, T. 
Sandev, H. Safdari, 
G. Pagnini, A. 
Chechkin and R. 
Metzler 

Crossover from anomalous to 
normal diffusion: truncated 
power-law noise correlations 
and applications to dynamics in 
lipid bilayers 

New Journal of Physics 20 
(2018) 103027 

4. T. Sandev, R. Metzler 
and A. Chechkin 

From continuous time random 
walks to the generalized 
diffusion equation 

Fractional Calculus and 
Applied Analysis 21 (2018) 
10 

5. T. Sandev, A. Iomin 
and H. Kantz 

Anomalous diffusion on a 
fractal mesh 

Physical Review E 95 
(2017) 052107 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител Statistical Mechanics 
of diffusion processes 
in disordered media 

Alexander von Humboldt Foundation 
(2020 - 2022) 

2. Раководител Modeling propagation 
of contamination 
particles 

Билатерален македонско-кинески 
проект (2020-2021) 

3. Учесник Charge transport in Билатерален македонско-австриски 
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molecular clusters: 
Models and 
simulations 

проект (2018-2020) 

4. Учесник Fractional and 
operational calculus 
with applications 

Билатерален македонско-австриски 
проект (2018-2020) 

5. Раководител Random search 
processes, Levy 
flights, and random 
walks on complex 
networks 

Германска фондација за 
истражувања - DFG  (2016-2018) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. T. Sandev and Z. 
Tomovski 

Fractional Equations 
and Models: Theory 
and Applications 

Springer Nature, Cham, Switzerland 
(2019) 

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

ДФРМ (2016) 

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

ДФРМ (2016) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. M. Zdraveska 
Kochovska, T. 
Sandev and C. De 
Lellis  

Installation of water 
gamma spectrometry 
probe into the sewage 
system 

7-th International Symposium on IN 
SItu NUclear MEtrology as a tool for 
radioecology - INSINUME 2017, 24-
28 April 2017, Ohrid, Macedonia 

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 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 

    
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 

    
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  
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Реден број:  20 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 

циклус на студии и за ментори на докторски трудови  
1. Име и презиме ВЛАДО  СПИРИДОНОВ 
2. Дата на раѓање 05.08.1962 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на метеоролошки науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно 
се стекнал со научен 
степен  

Образование  Година  Институција  

Дипл.Инг.Метеоролог 1987 
Природно-математички факултет, 
УКИМ 

Специјалист 1998 
Физички Факултет, Универзитет 
во Белград 

Магистер 2000 
Физички Факултет, Универзитет 
во Белград 

Доктор 2002 
Физички Факултет, Универзитет 
во Белград 

6. Подрачје,поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Физика Метеорологија 

7. Подрачје,поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Физика Метеорологија 

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 по метеорологија 

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. Општа метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 
2. Динамичка метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 

3. 
Современи метеоролошки 
набљудувања 

Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 

4. 
Моделирање на атмосферата 
 

Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

5 
Анализа и прогноза на времето 
 

Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

 
6. 

Физика на облаци и врнежи 
 

Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

 7 Применета метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физичка метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
2. Динамичка метеорологија 

 
Физика/Институт за физика 
ПМФ,УКИМ 

3. Синоптика Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
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4.  Моделирање на атмосферата Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
 5. Модификација на времето Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
 6. Примена на радарски и сателитски 

мерења 
Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

 7.  Воздухопловна метеорологија Физика / Институт за физика, 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. Моделирање на атмосферско-
хемиските процеси  

Физика, ПМФ-УКИМ 

2. Нумеричка прогноза на времето и 
климата и метеоролошки екстреми 

Физика, ПМФ-УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Spiridonov, V., 
Ancev, N., 
Jakimovski, B. et al.  
 

Improvement of chemical 
initialization in the air 
quality forecast system in 
North Macedonia, based 
on WRF-Chem model. 

Air Qual Atmos Health (2020). 
https://doi.org/10.1007/s11869-020-
00933-4  
 

2. 

Spiridonov, V., 
Curic, M., Sladic, N. 
et al.  

 

Novel Thunderstorm 
Alert System 
(NOTHAS). 

Asia-Pacific J Atmos Sci (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13143-020-
00210-5 

 

3. 

Spiridonov, V., 
Jakimovski, B., 
Spiridonova, I. et al.  
 

Development of air 
quality forecasting system 
in Macedonia, based on 
WRF-Chem model. 

Air Qual Atmos Health 12, 825–836 
(2019). 
 https://doi.org/10.1007/s11869-
019-00698-5 
 

 

4. 

Spiridonov V, 
Ćurić M, Jakimovski 
B   

Examination of in-cloud 
sulfate chemistry using a 
different model 
initialization. 

Air Qual Atmos Health. (2018) 
https://doi.org/10.1007/s11869-
018-0632-y 
 

 

5. 

Vlado Spiridonov, 
Julian Baez, Bosko 
Telenta, Boro 
Jakimovski,  

Prediction of extreme 
convective rainfall 
intensities using a free-
running 3-D sub-km-scale 
cloud model initialized 
from WRF km-scale NWP 
forecasts, 

Journal of Atmospheric and Solar-
Terrestrial Physics, Volume 209, 2020, 
105401, ISSN 1364-6826, 
https://doi.org/10.1016/j.jastp.2020.1054
01. 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Б.Јакимовски,  
Г. Велинов 
Н. Јанчев 
В.Спиридонов 

ПМ Аларм - 
Софистициран систем за 
прогноза на 
аерозагадувањето 

МЖСПП/2020 

2.    
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. V.Spiridonov Fundamentals of Meteorology Springer Nature/2020 
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M. Curic 
2. O.Зафиривски 

В.Спиридонов 
Здравјето, Времето и 
Аерозагадувањето 

Авторите, 2020 

3. M.Curic 
O.Zafirovski 
V. Spiridonov 

Essentials in Medical 
Meteorology 

Springer Nature (во процедура) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи 1 
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. Karacostas, T., 
Spiridonov, V., 
Bampzelis, D., 
Pytharoulis, I., 
Tegoulias, I. and 
Tymbanidis, K. 

Analysis and Numerical 
Simulation of a Real 
Cell Merger Using a 
Three-Dimensional 
Cloud Resolving Model 

Atmospheric Research, 169, 547-555 
(2016). 
https://doi.org/10.1016/j.atmosres.201
5.09.011 
 
 

2. V. Spiridonov, J. 
Baez, B. Telenta,  

Heavy convective 
rainfall forecast over 
Paraguay using a 
coupled WRF-Cloud 
Model. 

Perspectives on Atmospheric Science, 
Pages 183-189, SPRINGER (2016). 

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. Spiridonov, V., Ćurić, 
M.  

Evaluation of Supercell 
Storm Triggering Factors 
Based on a Cloud 
Resolving Model 
Simulation. 

Asia-Pacific J Atmos Sci 55, 439–458 
(2019).  
https://doi.org/10.1007/s13143-018-0070-7 
 

2. 
Spiridonov, V., 
Ćurić, M. 2.014 
(2019) Five year 
impact factor 

Examination of 
physical processes of 
convective cell evolved 
from a MCS — Using a 
different model 
initialization. 

Asia-Pacific J Atmos Sci 52, 263–279 
(2016). 
https://doi.org/10.1007/s13143-015-
0088-z 
 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Prof. Mladjen Curic 
(Belgrade University) 
D-r Vlado Spiridonov 
Visiting Professor of 
Meteorology 
(University of 

A Coupled Weather 
Research and Forecasting 
(WRF) and Cloud 
Chemistry Model: 
Overview – New 
Developments and 

Advanced Seminar on Atmospheric 
Chemistry Modeling at the National 
Astronomic Research Institute NARIT  
Chiang Mai, Thailand/2018 
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Vienna)  Applications (1/2) 
2.  Dr. Vlado Spiridonov, 

Visting Professor of 
Meteorology, 
University of Vienna 

 “Severe convective 
weather forecast and 
Nowcasting” 

Advanced Seminar on Severe Weather 
Alert. 
Catholic Technical University of Asuncion, 
Paraguay, 2019 

3. V. Spiridonov, J. 
Baez, B. Telenta,  

Heavy convective 
rainfall forecast over 
Paraguay using a 
coupled WRF-Cloud 
Model. 

13th International Conference on 
Meteorology, Climatology and 
Atmospheric Physics, COMECAP 2016, 
Thessaloniki, Greece (2016). 

 
 
 
 
 
 

Реден број:  21 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 НИКИТА ШЕКУТКОВСКИ 
2. Дата на раѓање 19.09.1956 
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  
Дипломиран 
математичар 

1979 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

Магистер по 
математ. науки 

1983 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

Доктор по 
математ. науки 

1986 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

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 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 од областа топологија 

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 Математичка анализа Математика, ПМФ, УКИМ 
2. Математичка анализа 1 Математика, ПМФ, УКИМ 

3. 
Општа Топологија Математика, ПМФ, УКИМ 

4. Алгебарска топологија Математика, ПМФ,УКИМ 
5 Препознавање на облици Математика, ПМФ,УКИМ 
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9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Одбрани селови од општа 
топологија 

Математички науки и примени / Институт за 
математика, ПМФ 

2. Стабилност во динамички 
системи 

Применета математика - математичко 
моделирање и оптимизација / 
Институт за математика, ПМФ 

3. Општа теорија на еквилибриум Математичка статистика, актуарство и 
математичко моделирање во економија / 
Институт за математика, ПМФ 

   
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Анализа за 3. циклус Математика, ПМФ-УКИМ 
2. Топологија за 3. циклус Математика, 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. Shekutkovski, 
M.Shoptrajanov 

 Intrinsic shape of chain recurrent 
set,   

Topology and its aplications 
202 (2016)   117-126 

2. 
N. Shekutkovski,  
B. Andonovikj  

Strong shape for pаrаcompacta,   Glasnik Matematicki, Vol. 
52(72), 331 – 350  (2017)    

3. 
N.Shekutkovski, 
Z,Misajleski, and 
E.Durmishi 

Chain connectedness AIP Conference Proceedings. 
Vol. 2183. No. 1. AIP 
Publishing LLC, 2019 

 4. 
N. Shekutkovski, 
M.Shoptrajanov 

Intrinsic Shape Property of Global 
Attractors inMetrizable Spaces, 

Nelin. Dinam., 2020, Volume 
16, Number 1, 181–194 

 
5. 

M.Shoptrajanov, 
N.Shekutkovski 

Shape-invariant Neighborhoods of 
Nonsaddle Sets,  
 

Regular and Chaotic 
Dynamics, (2020), Vol. 25, 
No. 6, pp. 581–596.  

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.        Раководител        Математички структури    2012 -2013   УКИМ 

1. 
Раководител о

д македонска 
страна 

Меѓународен македонско-хрватски 
проект: Фундирање на теоријата на 
облици  

2010 -2012,  
МОН и МЗО на Хрватска  

2. Раководител  
Диференцијабилност на локално 

линеарно независни множества 
2003-2006 , МОН 

3. Раководител  
Теорија на облици, хомотопија и 

динамички системи   
2000-2003 , МОН 

4. Раководител  
Тополошка класификација и 

примени  
1997-2000, МОН 

5. Раководител  Тополошки методи  1993-1996 , МОН 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи +10 
11.2 Магистерски работи 10 
11.3 Докторски дисертации 7 

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. N. Shekutkovski, 
M.Shoptrajanov, 

Intrinsic shape of chain recurrent 
set,   

Topology and its aplications 202 
(2016)   117-126 

2. N. Shekutkovski,  
B. Andonovikj  

Strong shape for pаrаcompacta,   Glasnik Matematicki, Vol. 52(72), 
331 – 350  (2017)    

3. N. Shekutkovski, 
A.Buklla 

Product of proper shape 
equivalences over finite 
coverings is an equivalence 

Serdica, 44 (2018) , 121-136 

 4. N.Shekutkovski, 
Z,Misajleski, and 
E.Durmishi 

Chain connectedness AIP Conference Proceedings. Vol. 
2183. No. 1. AIP Publishing LLC, 
2019 

 5. N. Shekutkovski, 
M.Shoptrajanov 

Intrinsic Shape Property of Global 
Attractors inMetrizable Spaces, 

Nelin. Dinam., 2020, Volume 16, 
Number 1, 181–194 

 6. M.Shoptrajanov, 
N.Shekutkovski 

Shape-invariant Neighborhoods of 
Nonsaddle Sets,  
 

Regular and Chaotic Dynamics, 
(2020), Vol. 25, No. 6, pp. 581–
596.  

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. N. Shekutkovski, 
M.Shoptrajanov 

 Intrinsic shape of chain 
recurrent set,   

Topology and its aplications 
202 (2016)   117-126 

2. N. Shekutkovski,  
B. Andonovikj  

Strong shape for pаrаcompacta,   Glasnik Matematicki, Vol. 52(72), 
331 – 350  (2017)    

 3. М. Shoptrajanov, 
N.Shekutkovski 

Shape-invariant Neighborhoods of 
Nonsaddle Sets 

Regular and Chaotic Dynamics, 
(2020), Vol. 25, No. 6, pp. 581–
596.  Pleiades Publishing, Ltd.,  

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. N. Shekutkovski Intrinsic  shape of global attractor in  
arbitrary   metric space 

25 Years of Topology seminar in 
Split, Split , Croatia , June 7-9, 
2018 
 

 N. Shekutkovski Shape and strong shape of limit sets 
in dynamical systems 

Topological methods in dynamics 
and related topics, Januar 3–6, 
2019, Nizhny Novgorod, Russia 

3. N. Shekutkovski Application of Intrinsic shape to 
Dynamical systems 

Topological methods in dynamics 
and related topics. Shilnikov 
workshop (December 9–13, 2019, 
Nizhny Novgorod, Russia) 
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Реден број:  22 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ЉУПЧО ХАЏИЕВСКИ 
2. Дата на раѓање 14.08.1957 
3. Степен на образование Доктор на науки (VIII/1)  
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  
Доктор по физички 
науки 

1996 Универзитет во Белград, 
Физички факултет, 
Белград 

Магистер по 
електротехнички 
науки 

1989 Универзитет во Белград, 
Електротехнички 
факултет, Белград 

Дипломиран 
инжењер по 
електротехника 

1982 Универзитет во Белград, 
Електротехнички 
факултет, Белград 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Физика на плазма 

7. Подраје,поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Физика на плазма 

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 во 
Белград, ПМФ 

Научен советник, теориска и 
експериментална оптика 

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.    
2.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.   
2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Нелинеарна динамика Физика/ПМФ-УКИМ 
2. Нелинеарна фотоника Физика/ПМФ-УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. A. Mančić, A. Maluckov, 
and Lj. Hadžievski 

Influence of disorder on generation 
and probability of extreme events in 
Salerno lattices 

Phys. Rev. E 95 
(2017) 032212 

2. G. Gligorić, A. Maluckov, Nonlinear localized flat-band modes Phys. Rev. B 94 
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Lj. Hadžievski, Sergej 
Flach, and Boris A. 
Malomed 

with spin-orbit coupling (2016) 144302 

3. Ljupco Hadzievski,  Circular Polarization Selective 
Metamaterial Absorber in Terahertz 
Frequency Range 
 

IEEE Journal of 
Selected Topics in 
Quantum 
Electronics 27(1):1, 
(2020) 
 

4.    
5.    

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Љупчо Хаџиевски Фотоника на микро и нано 
структурни материјали 

Министерство за 
образование, наука и 
технолошки развој, 
Србија (2011-2016) 

2. Љупчо Хаџиевски Capturing and quantitative 
analysis of multi-scale multi-
channel diagnostic data 

H2020-MSCA-RISE-
2015 CARDIALLY 
691051 

3. Јована Петровић, Љупчо 
Хаџиевски 
 

Development and regulation of 
the University of Belgrade 
laser-laboratory infrastructure 
for education and research 

Know-how Exchange 
Programme (KEP) of 
Central European 
Initiative (CEI), (2017-
2018) 
 

4. Јована Петровић, Љупчо 
Хаџиевски, A. Szameit, 
M. Zamfirescu 

Laser micro- and nano-
structuring of materials for 
biomedical sensing 

German Federal Ministry 
of Education and 
Research (BMBF): 
Danube Project (2017-
2019) 

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.    
2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи 4 
11.3 Докторски дисертации 5 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. A. Mančić, A. Maluckov, 
and Lj. Hadžievski 

Influence of disorder on 
generation and probability of 
extreme events in Salerno 
lattices 

Phys. Rev. E 95 (2017) 
032212 

2. G. Gligorić, A. Maluckov, 
Lj. Hadžievski, Sergej 
Flach, and Boris A. 
Malomed 

Nonlinear localized flat-band 
modes with spin-orbit coupling 

Phys. Rev. B 94 (2016) 
144302 

3.    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. A. Mančić, A. Maluckov, and 
Lj. Hadžievski 

Influence of disorder on 
generation and probability of 
extreme events in Salerno lattices 

Phys. Rev. E 95 (2017) 
032212 

2. G. Gligorić, A. Maluckov, 
Lj. Hadžievski, Sergej 
Flach, and Boris A. 
Malomed 

Nonlinear localized flat-band 
modes with spin-orbit coupling 

Phys. Rev. B 94 (2016) 
144302 

3.    
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Lj. Hadžievski, G. Gligorić, 
A. Maluckov, S. Flach, B. A. 
Malomed 

Nonlinear localized flat-band 
modes in pseudo-spinor diamond 
chain 

VIII International 
Conference SOLITONS, 
COLLAPSES AND 
TURBULENCE: 
Achievements, 
Developments and 
Perspectives (SCT - 17), 
Chernogolovka May 21-25, 
2017 
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Реден број:  23 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ЉУПЧО КОЦАРЕВ  
2. Дата на раѓање 25.02.1955  
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  
Дипломиран 
инженер по  
електротехника  

1980 
Електротехнички факултет,  
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј – Скопје 

Магистер по 
техничка физика 

1988 
Електротехнички факултет, 
Универзитет во Белград, 
Белград, Југославија  

Доктор по физички 
науки 

1989 

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

Институција  Звање во кое е избран и област  
Факултет за 
информатички 
науки и  
компјутерско 
инженерство 
Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - 
Скопје 

Редовен професор по компјутерски 
науки и компјутерско инженерство  

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. Машинско учење  
ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

2. Био кибернетика  
ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

3. Операциони истражувања  
 ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

4. Методологија на истражување во ИКТ 
ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.  ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
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Методиј 
2.  ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 

Методиј 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Математичка биологија ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

2. Мрежи ФИНКИ, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 
Видете под 12.1  
 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Раководител  Наслов Издавач/година 

1. Љупчо Коцарев  

Random search processes, 
Lévy flights, and random 
walks on complex networks, 
funding agency: 

Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG, 
Germany, duration: 2016 – 2018 

2. 
 
Љупчо Коцарев 

Massive network analytics, 
funding agency 

Office of Naval Research (ONR) 
and ONR Global, USA, 
duration: 2016 – 2018 

3. Љупчо Коцарев 

Making European research 
careers more attractive by 
developing new services and 
enhancing the current 
services of the EURAXESS 
network 

Horizon 2020,funding agency:  
EU (European Union), duration: 
2015 – 2018   

4. Љупчо Коцарев 
Innovative cooperation 
initiatives in cross border 
region 

IPA, funding agency: EU 
(European Union), duration: 
2016 – 2018 

5. Љупчо Коцарев 
Enhancing Research Careers 
and Mobility in Macedonia 

Horizon 2020, funding agency:  
EU (European Union), duration: 
2017   

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 
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1.    
2.    

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 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. V. Zdraveski, K. 
Mishev, D. Trajanov, 
and L. Kocarev 

ISO-Standardized Smart 
City Platform Architecture 
and Dashboard 

IEEE Pervasive Computing, 
Volume: 16, Issue: 2, pages 35 – 
43, 2017 

2. V. Zdraveski, M. 
Todorovski, D. 
Trajanov, and L. 
Kocarev 

Dynamic Load Balancing 
and Reactive Power 
Compensation Switch 
Embedded in Power Meters 

IEEE Transactions on Circuits 
and Systems II: Express Briefs, 
Volume: 64, Issue: 4, Page(s): 
422 – 426, 2017 

3. S. Filiposka, A. 
Gajduk, T. 
Dimitrova, and L. 
Kocarev 

Bridging online and offline 
social networks: Multiplex 
analysis 

Physica A, Vol 471, 825 – 836, 
2017 

4. N. Arsov, M. 
Pavlovski, L. 
Basnarkov, and L. 
Kocarev 

Generating highly accurate 
prediction hypotheses 
through collaborative 
ensemble learning 

Sci. Rep. 7, 44649; doi: 
10.1038/srep44649, 2017. 

5. M. Pavlovski, A. 
Gajduk, M. 
Todorovski, and L. 
Kocarev 

Improving Power Grid 
Stability With 
Communication 
Infrastructure 

IEEE Journal on Emerging and 
Selected Topics in Circuits and 
Systems, Date of Publication: 10 
March 2017 

6. I. Mishkovski, M. 
Mirchev,  S. 
Šćepanović,  L. 
Kocarev 

Interplay Between 
Spreading and Random 
Walk Processes in Multiplex 
Networks 

IEEE Transactions on Circuits 
and Systems I: Regular Papers, 
Date of Publication: 16 May 
2017 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
 
Сите трудови под 12.1 се публикувани во меѓународни научни списанија со импакт 
фактор 
 
 
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. Ljupco Kocarev Massive Graphs: 2016 SEE Data Science Forum 
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Algorithms, Techniques and 
Challenges (invited talk)  

2. 
Igor Trpevski and  
Ljupco Kocarev 

Greedy reduction of 
navigation time in random 
search processes 

Published in: 
Telecommunications Forum 
(TELFOR), 2016  

3. Ljupco Kocarev 
Collaborative ensemble 
learning (invited talk)  

2017 Computational Decision 
Making and Data Science 

 
 
 
 
 
 

Реден број:  24 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ТОМИСЛАВ СТАНКОВСКИ 
2. Дата на раѓање 23.03.1984 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипломиран 
електроинженер 

2008 УКИМ- Факултет за електро-
техника и информациски 
технологии-Скопје 

Магистер   
Доктор на физички 
науки  

2012 Оддел за физика, 
Универзитет во Ланкастер, 
Англија, Велика Британија 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
   

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Физика Mедицинска 

Физика 
Нелинеарна 
Биомедицинска Физика 

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 

Медицински Факултет - 
Скопје 

Вонреден професор 
Медицинска 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. Биофизика Општа медицина, УКИМ Медицински факултет-Скопје 
2. Биофизика Тригодишни стручни студии за логопеди, медицински 

техничари, радиолошки технолози и физиотерапевти, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

3. Радијациона Физика Тригодишни стручни студии за радиолошки технолози, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

4. Општа Фотографија Тригодишни стручни студии за радиолошки технолози, 
УКИМ Медицински факултет-Скопје 

5. Биофизика Магистри по фармација, УКИМ Фармацевтски 
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факултет-Скопје 
6. Биофизика Лабораториски биоинжинери, УКИМ Фармацевтски 

факултет-Скопје 
9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 
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. Stankovski, T., Pereira, T., 
McClintock, P. V., & 
Stefanovska, A 

Coupling functions: 
dynamical interaction 
mechanisms in the 
physical, biological and 
social sciences. 

 Phil. Trans. R. Soc. A 
377(2160), 2019. 

2. Nadzinski, G., Dobrevski, 
M., Anderson, C., 
McClintock, P. V., 
Stefanovska, A., 
Stankovski, M., & 
Stankovski T 

TExperimental realization 
of the coupling function 
secure communications 
protocol and analysis of its 
noise robustness 

IEEE Transactions on 
Information Forensics and 
Security, 13(10), 2591-
2601,2018. 

3. Stankovski, T., Pereira, T., 
McClintock, P. V., & 
Stefanovska, A.  

Coupling functions: 
universal insights into 
dynamical interaction 
mechanisms. 

Reviews of Modern Physics, 
89(4), 045001,2017. 

4. Stankovski, T.  Time-varying coupling 
functions: dynamical 
inference and cause of 
synchronization transitions. 

Physical Review E, 95(2), 
022206,2017. 

5. Stankovski T, S Petkoski, J 
Raeder, AF Smith, PVE 
McClintock, А 
Stefanovska 

Alterations in the coupling 
functions between cortical 
and cardio-respiratory 
oscillations due to 
anaesthesia with propofol 
and sevoflurane 

Phil. Trans. R. Soc. A 374 
(2067), 20150186, 2016 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. Stankovski T, PI  
 

Inferring and dynamical 
modelling effective networks 
from neural data: comparison 
with structural and functional 
connectivity  

Chinese-Macedonian bilateral 
project – MON, Macedonia 
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2. Stankovski T, PI  
 

The effects of thyroid 
dysfunction on cardio-
respiratory interactions   

Faculty of Medicine, Ss. Cyril 
and Methodius University, 
Skopje, N. Macedonia 

3. Stankovski T, PI  
 

Доказ за концепт на нов 
медицински уред за 
неинвазивна детекција на 
тироидна дисфункција 

FITR, Macedonia 

 4. Stankovski T, Consultant  
 

Monitoring system for gamma 
radioactive waste 

Institute of Pathophysiology 
and Nuclear Medicine 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    

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

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 8 
11.2. Магистерски работи 1 
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. Stankovski, T., Pereira, T., 
McClintock, P. V., & 
Stefanovska, A 

Coupling functions: 
dynamical interaction 
mechanisms in the 
physical, biological and 
social sciences. 

 Phil. Trans. R. Soc. A 
377(2160), 2019. 

2. Nadzinski, G., Dobrevski, 
M., Anderson, C., 
McClintock, P. V., 
Stefanovska, A., 
Stankovski, M., & 
Stankovski T 

TExperimental realization 
of the coupling function 
secure communications 
protocol and analysis of its 
noise robustness 

IEEE Transactions on 
Information Forensics and 
Security, 13(10), 2591-
2601,2018. 

3. Stankovski, T., Pereira, T., 
McClintock, P. V., & 
Stefanovska, A.  

Coupling functions: 
universal insights into 
dynamical interaction 
mechanisms. 

Reviews of Modern Physics, 
89(4), 045001,2017. 

4. Stankovski, T.  Time-varying coupling 
functions: dynamical 
inference and cause of 
synchronization 
transitions. 

Physical Review E, 95(2), 
022206,2017. 

5. Stankovski T, S Petkoski, J Alterations in the coupling Phil. Trans. R. Soc. A 374 
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Raeder, AF Smith, PVE 
McClintock, А 
Stefanovska 

functions between cortical 
and cardio-respiratory 
oscillations due to 
anaesthesia with propofol 
and sevoflurane 

(2067), 20150186, 2016 

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. Stankovski, T., Pereira, T., 
McClintock, P. V., & 
Stefanovska, A.  

Coupling functions: 
universal insights into 
dynamical interaction 
mechanisms. 

Reviews of Modern Physics, 
89(4), 045001,2017. 

2. Stankovski, T.  Time-varying coupling 
functions: dynamical 
inference and cause of 
synchronization 
transitions. 

Physical Review E, 95(2), 
022206,2017. 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. T Stankovski Cardiovascular and 
brain coupling 
functions in anæsthesia 

ESGCO 2016: 
9th Conference 
of the European 
Study Group on              
Cardiovascular  
Oscillations, 
Lancaster,UK. 
 

2016 

2. Lin, A., Zilakos, I., 
Ugland, N., Andersen, 
M. B., Bergersen, T. 
K., Stankovski, T., ... 
& Elstad, M.  

Cardiorespiratory 
interactions during 
three different 
temperatures–a case 
report. 

In 2020 11th 
Conference of 
the European 
Study Group on 
Cardiovascular 
Oscillations 
(ESGCO) (pp. 
1-2). IEEE. 

2020 

3. Lukarski, D., 
Ginovska, M., 
Spasevska, H., & 
Stankovski, T.  

Time-variability of 
cardiorespiratory 
interactions. 

In 2020 11th 
Conference of 
the European 
Study Group on 
Cardiovascular 
Oscillations 
(ESGCO) (pp. 
1-2). IEEE. 

2020 
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Реден број:  25 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме ВЛАДО ЛАЗАРОВ  
2. Дата на раѓање 20.01.1968 
3. Степен на образование VIII (осми) 
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 1993 

Институт за физика, Природно-
математички факултет, 
Универзитет „Св Кирил и 
Методиј“ 

Докторат 2004  
Универзитет во Висконсин,  

Милвоки, САД 
6. Подраје,поле и област на 

научниот степен магистер  
Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика  Физика на кондензирана материја 

7. Подраје,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  
Департмент за 
физика, 
Универзитетот 
Јорк, Хеслингтон 
Јорк, Велика 
Британија 

Редовен професор (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.  Електронска микроскопија  Физика / Департмент за физика, 
Универзитетот Јорк, Хеслингтон Јорк, 
Велика Британија 

2. Најсовремени достигања во 
истражувањата 

Физика . Департмент за физика, 
Универзитетот Јорк, Хеслингтон Јорк, 
Велика Британија 

 3. Математика 2 Физика / Департмент за физика, 
Универзитетот Јорк, Хеслингтон Јорк, 
Велика Британија 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Финални проекти на мастер 
студиите 

Физика / Департмент за физика, 
Универзитетот Јорк, Хеслингтон Јорк, 
Велика Британија 

2. Електронска микроскопија Физика / Департмент за физика, 
Универзитетот Јорк, Хеслингтон Јорк, 
Велика Британија 

3.   
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9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Нанокарактеризација на 
материјали   

Физика / Институт за физика, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

2. Квантен тракспорт  Физика / Институт за физика, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

  3. Спинтроника  Физика / Институт за физика, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Passaponti, M., Bruni, 
F., Lari, L., Bonechi, M., 
Giurlani, W., Sciortino, 
G., Rosi, L., Fabbri, L., 
Vizza, M., Lazarov, V., 
Fontanesi, C. & 
Innocenti, M. 
 

Optimisation study of co deposition on 
chars from MAP of waste tyres as 
green electrodes in ORP for alkaline 
fuel cells 

Energies 13(21) 
5646(2020)  
 
 https://doi.org/10.33
90/en13215646 

  

2. James. A. Quirk,* Vlado 
K. Lazarov, and Keith P. 
McKenna 
 

First-principles modeling of oxygen-
deficient anatase TiO2 nanoparticles 
 

J. Phys Chem. C, 
124, 23637-23647 
(2020) 

3.  Leonardo Lari, Stephan 
Steinhauer, Vlado K. 
Lazarov 

In situ TEM oxidation study of Fe 
thin-film transformation to single-
crystal magnetite nanoparticles 
 

Journal of Materials 
Science 55, 12897-
12905 (2020) 

4. 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) 

5. R. Moreno, S. Poyser, D. 
Meilak, A. Meo, S. 
Jenkins, V. K. Lazarov, 
G. Vallejo-Fernandez , S. 
Majetich, R. F. L. Evans 
 

The role of faceting and elongation on 
the magnetic anisotropy of magnetite 
Fe3O4 nanocrystals 
 

Scientific reports 10, 
2722 (2020) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
раководител 
 

Aberration-corrected scanning transmission 
electron microscope with atomic resolution 
spectroscopy under controlled environmental 
conditions: AC-eSTEM 

UK Research 
Councils, 
2019 - 2024 
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2. 
учесник 

  
EPSRC Capital Award for Core Equipment 
 

UK Research 
Councils, 
2019 - 2021 

3. 
 учесник EPSRC Capital Equipment 2020 

 

UK Research 
Councils, 
2020 - 2022 

4. 

раководител  

 
Capital Grant R21123 Electon Microscope for 
York Nanocente 
 

UK Research 
Councils, 
2019 - 2024 
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Прилог бр. 5 
Додаток на диплома 



 

 

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

 
  

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА 

 
 

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти со самофинансирање 
на трет циклус студии на Институтот за физика. 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1.  Име  

1.2.  Презиме  

1.3.  Датум на раѓање, место и држава на 
раѓање 

 

1.4.  Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1.  Датум на издавање  

2.2.  Назив на квалификацијата 
 

Стручен назив: Доктор на физички науки  
Кратенка: Д-р физ. науки 
Стручен назив на англиски: PhD in Physics  
Кратенка на англиски: PhD Phys. 
 

2.3.  Име на студиската програма, односно 
главно студиско подрачје, поле и 
област на студиите 

Студиска програма по физика 
Научно-истражувачко подрачје: Природно-математички науки 
(подрачје 1) 
Поле: 103 Физика 
Област: 10300 Физика  

2.4.  Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
која ја издава дипломата 

Природно-математички факултет, Скопје 
Јавна високообразовна установа 

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
(доколку е различна) која ја 
администрира дипломата 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје 
 

2.6.  Јазик на наставата македонски 

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1.  Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

Академски (докторски) студии 

3.2.  Степен (циклус ) на квалификацијата Трет циклус (VIII) 

3.3.  Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 

3 година (6 семестри), најмалку 180 ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

На студиската програма од третиот циклус студентите се запишуваат 
според Правилникот објавен во Универзитетскиот гласник на УКИМ 
(III, бр.530, 31 декември 2020 год.).  Условите и критериумите за 
запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со 
законските прописи и препораките на Министерството за образование 
и наука.  



4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиската прогрaма содржи вкупно 8 предмети (2 задолжителни и 6 
изборни предмети, од кои 1 се избира од слободната листа изборни 
предмети на УКИМ) и докторска дисертација. Задолжителните 
предмети носат 3 кредита, а  изборните предмети од листата на УКИМ 
и од единицата носат 6 кредити.  По положувањето на сите предвидени 
испити докторандот јавно ја брани својата докторска дисертација.  
По завршувањето на студиите докторот на физички науки поседува 
високо ниво на систематизирано знаење и разбирање во областа на 
научното истражување во физичките науки, генерално, но и од 
потесната област на неговото истражување. Поседува способност за 
примена на стекнатите знаења во решавањето на конкретни проблеми од 
полето на истражување. Докторот на физички науки е оспособен да 
применува оригинално истражување во соодветната потесна област и да 
објавува публикации во национални и интернационални научни 
списанија оценувани од независни експерти во даденото научно поле. 
Oпособен самостојно да води фундаментални научноистражувачки 
проекти. Исто така, тој поседува доволно вештини и знаења за учество 
во интердисциплинарни и мултидисциплинарни истражувања. Покрај 
квалификациите за научно-истражувачка работа, докторот на физички 
науки е оспособен и за наставно-образовна дејност во високото 
образование, преку стекнување вештини за пренесување на знаењата и 
примена на современите методи и пристапи во образованието. 

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС 
кредити) 

Прилог 1. Уверение за положени испити.  
Листа на положени испити, вклучително и докторска дисертација, 
оценки, ЕКТС кредити и просечен успех. 

4.4. Систем на оценување (шема на 
оценки и критериуми за добивање  на 
оценките) 

5  (пет) (F) / до 49 бодови (не ги исполнува минималните критериуми) 
6 (шест) (Е)/од 50 до 60 бодови (ги исполнува минималните критериуми) 
7  (седум) (D)/од 61 до 70 бодови (потпросечно, со недостаци) 
8   (осум) (C) / од 71 до 80 бодови (просечно) 
9   (девет) (B) / од 81-90 бодови (натпросечно, со мали недостатоци) 
10 (десет) (А) / од 91-100 бодови (одличен) 

4.5. Просечна оценка во текот на студиите 
Просечната оценка во текот на студиите се изведува како средна 
вредност од постигнатиот успех по сите предмети, и се изразува со 
децимален број, пресметан до две децимали. 

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии 
Академските докторски студии претставуваат конечна 
квалификација 

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Звањето доктор на физички науки е основа за професионален статус во 
домашни и меѓународни институции за апликативна и истражувачка 
работа за лаборатории во кои се применуваат физички мерења од разни 
научни области. 

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за 
студентот 

 

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
Природно-математички факултет 
Архимедова 3, 1000 Скопје 
www.pmf.ukim.edu.mk и www.if.pmf.ukim.edu.mk/  
тел. 02/ 3249-615 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис 
декан/директор на единицата                     ректор на УКИМ  
              (лево)                                                       (десно) 

7.3. Функција на потписникот         декан/директор                                            ректор   

7.4. Печат       печат на единицата                                 печат на УКИМ                
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Прилог бр. 6 
Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк 
до веб-страницата  
 
http://www.pmf.ukim.edu.mk/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.11 
 
https://drive.google.com/file/d/16T36YU1SauxjWrtDUs2K53lGBScgIJWD/view 
 
 
Извештај од последна самоевалуација (на УКИМ и на единицата) – линк 
до веб-страницата http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija 
или  
https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view 
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Прилог бр. 7 
Копии  од од решенија на акредитирани ментори на 
докторски труд (само доколку се бара реакредитација на 
студиска програма) 
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Прилог бр. 8 
Копија од Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од Агенцијата  за 
акредитација и евалуација на високото образование 
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Прилог бр. 10 
Копија од Решението за исполнување на услови за 
почеток со работа на студиската програма, издадено од 
Министерството за образобание и наука на Република 
Северна Македонија  
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1. ВОВЕД И ЦЕЛИ НА ПРОЦЕСОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

1.1.  Цели на самоевалуацијата 
Самоевалуацијата на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје Природно-математичкиот 

факултет - Скопје (во понатамошниот текст: ПМФ)  е дел од процесот за евалуација на неговиот квалитет 
и е дел од постапката на акредитација според законските акти на Република Северна Македонија. 
Нејзините три главни цели се: 
• да претстави краток и содржаен преглед на наставно-образовниот процес, просторните можности 
и опременоста на факултетот, научно-истражувачката работа, оспособеноста и активностите на 
студентите, и организационата поставеност и функционирањето на факултетот;  
• да ги анализира добрите и слабите страни на факултетот при вршење на високообразовна и научна 
дејност и да предложи корективни мерки; 
• да обезбеди основа која ќе послужи за вршење на самоевалуацијата што ја спроведува 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и негова акредитација.  

 
Појдовна точка на комисијата во процесот на самоевалуација беа следниве документи кои ги 

даваме во интегрална форма: 
 
Мисија 

Континуирано образование на стручни и претприемчиви индивидуи во природните науки 
(биологија, географија, математика, физика, хемија и информатика) и општествените и хуманистичките 
науки (етнологија и антропологија), кои ќе работат успешно и ќе промовираат нова работа и нови 
можности. 
 

Изјава за мисија 
Наша стратешка определба е да се развиваме и понатаму како водечка образовна и научно-

истражувачка институција во Република Северна Македонија на полето на природните науки. 
Обезбедувајќи  квалитет и креативност во наставните програми, остваруваме континуирано образование 
на стручни, креативни и претприемчиви индивидуи, кои не само што ќе работат успешно во својата 
професионална ориентација, туку и ќе создаваат нова работа и афирмираат нови можности и откриваат 
нови хоризонти. Нашата образовна мисија ја остваруваме со додипломските (прв циклус на студии), 
последипломските (втор циклус на студии) и докторските (трет циклус на студии) студии со развивање на 
интензивна комуникација со студентите, Универзитетот и врвните слични институции во светот. 
Постигнувајќи постојан успех во научно-истражувачката работа на домашен и меѓународен план, нашата 
научно-истражувачка мисија ја остваруваме со докторските дисертации и бројните меѓународни научно-
истражувачки проекти.  
 
Визија 

Нашата визија е припадност на семејството престижни институции на полето на природните науки 
како и давање поддршка на меѓународната интеграција на нашата земја и нашето стопанство. 
 
Стратешки цели 

1. Комплетирање на студиските програми соответно на Европскиот кредит трансфер систем и 
обезбедување континуирана едукација. 

2. Зајакнување и охрабрување на атрактивноста на професионалните и научните степени со 
промоција на нови можности во кариерата и бизнисот. 
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3. Стратегија за развој на нашиот факултет кон Европската заедница и квалитет на работата во 
согласност со европските стандарди.  

4. Негување и подобрување на можностите да се остварат барањата за едуцирање на поединци од 
сите стручни и возрасни категории.  
 

1.2.  Учесници во самоевалуацијата  
Комисијата за самоевалуација (избрана врз основа на член 55 од Законот за високото образование,  

од член 354 од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и член 68, став 1, точка 17 од 
Статутот на Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во 
Скопје ја сочинуваат следниве членови избрани од Наставно-научниот совет на факултетот на седницата 
одржана на 6.2.2020 година:  

1) проф. д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ – Институт за биологија 
2) проф. д-р Иван Радевски – Институт за географија 
3) проф. д-р Слаѓана Брсакоска – Институт за математика 
4) проф. д-р Маргарета Пецовска - Ѓорѓевиќ – Институт за физика 
5) проф. д-р Наташа Ристовска – Институт за хемија 
6) Даниел Николовски, студент 
7) Јелена Хиниќ, студент 

 
Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет – Скопје на седницата одржана на 

6.2.2020 избра и 6 Поткомисии за евалуација на студиските програми од секој Институт како поддршка на 
Комисијата за самоевалуација на Природно-математичкиот факултет -Скопје. 

 
1) Институтот за биологија 

проф. д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ  
проф. д-р Маја Јорданова 
проф. д-р Милица Ристовска 
проф. д-р Славчо Христовски 
проф. д-р Наталија Атанасова - Панчевска 
Станислав Тошев, студент 
Марија Томова, студент 
 

2) Институтот за географија 
проф. д-р Ивица Милевски 
проф. д-р Милена Талеска 
проф. д-р Дејан Илиев 
доц. д-р Марија Љакоска 
доц. д-р Христина Димеска - Трајкова  
Егзон Арслановски, студент 
Оливер Конески, студент 
 

3) Институтот за етнологија и антропологија 
проф. д-р Љупчо Ристески 
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проф. д-р Мирјана Мирчевска 
проф. д-р Илина Јакимовска 
проф. д-р Ана Ашталковска – Гајтаноска 
доц. д-р Инес Црвенковска - Ристеска 
Васка Алачева, студент 
Дијана Анастасовска, студент 
 

4) Институтот за математика 
1. проф. д-р Слаѓана Брсакоска 
2. проф. д-р Валентина Гоговска 
3. доц. д-р Анета Гацовска - Барандовска 
4. доц. д-р Петар Соколоски 
5. доц. д-р Абдула Букла 
6. Стефан Мирчевски, студент 
 

5) Институтот за физика 
проф. д-р Атанас Танушевски 
проф. д-р Даница Крстовска 
проф. д-р Оливер Зајков 
проф. д-р Весна Гершан 
проф. д-р Олгица Кузмановска 
Татјана Сакалива, студент 
Данијела Силјановска, студент 
 

6) Институтот за хемија 
проф. д-р Наташа Ристовска 
проф. д-р Петре Макрески 
проф. д-р Сандра Димитровска-Лазова 
проф. д-р Горан Стојковиќ 
проф. д-р Игор Кузмановски 
м-р Пеце Шеровски, студент  
Софија Поповска, студент 
 

Во процесот на самоевалуација помогнаа сите вработени на факултетот, Стручната и 
административна служба, наставно-научниот кадар, како и студентите со спроведување на студентската 
анкета. Големата поддршка од страна на деканатот и соработката со вработените беше добра страна при 
самоевалуацијата.  

Студентската анкета во електронска форма, на која се работеше во претходниот период 
интензивно, сега е задолжителна обврска на студентот при заверка или упис на семестарот. При тоа, 
анкетата е потполно анонимна и студентите можат да ги искажат своите оценки и впечатоци за 
наставниот процес во кој и тие се учесници. 
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 Во спроведувањето на самоевалуацијата голем дел од потребните податоци за овој процес беа 
добиени од Одделението за студентски прашања, библиотеките итн., и со подршка на наставно-научниот 
и соработнички кадар од сите Институти во координација со поткомисиите за евалуација.  

 

2. ОПИС НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ 

Почетоците на Природно-математичкиот факултет се на 16 декември 1946г., кога Природно-
математичкиот оддел заедно со Историско-филолошкиот оддел го сочинуваат Филозофскиот факултет, 
каде што започна првата високошколска настава во Република Македонија, на катедрите за математика, 
физика, хемија, биологија и географија со етнологија. 

Природно-математичкиот оддел, созревајќи кадровски, материјално и просторно, во 1958г. се 
оддели од Филозофскиот факултет, формирајќи посебен Природно-математички факултет. Во овој 
период, паралелно со брзиот економски развој на општеството во тоа време, дојде и до брз подем во 
развојот на Природно-математичкиот факултет. Тоа се гледа преку бројноста на наставно-научниот кадар, 
бројот на насоките, научните публикации, годишните зборници на институтите, обогатувањето на 
библиотеките. Реформските зафати во државата во тоа време имаа одраз и врз работата на Природно-
математичкиот факултет разделувајќи го за извесен период на пет посебни факултети. Меѓутоа, 
поврзаноста на Природно-математичките дисциплини, рационалноста во работењето и многубројните 
општи заеднички интереси на тогашните факултети, во 1985 година доведоа до повторна интеграција во 
Природно-математички факултет. Овој период е карактеристичен не само по реинтеграцијата, туку тоа е 
период карактеристичен за информатичкото општество, брзата компјутеризација и максималното 
користење на сите благодети што ги пружа во интерес на развојот на научно-образовната дејност. Од 1985 
год. Природно-математичкиот факултет се збогатува со Институтот за информатика, а од 2005 г. се 
формира и Институтот за етнологија и антропологија. Почнувајќи од учебната 2011/2012 година дел од 
вработените на Природно-математичкиот факултет, т.е. од Институтот за информатика согласно Законот 
за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во состав на Универзитетот 
Св. Кирил и Методиј –Скопје (Службен весник на Република Македонија бр 171 од 30 декември 2010 год) 
продолжуваат да работата на новооснованиот, Факултетот за информатички науки и компјутерско 
инженерство (ФИНКИ).  

Првата сеизмолошка институција во Република Македонија, претходник на сегашната 
Сеизмолошка опсерваторија при Природно-математичкиот факултет на универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје, е Сеизмолошката станица на Универзитетот во Скопје, основана со одлука на 
Универзитетскиот совет од 29.06.1955, на предлог на Владата на Републиката. Опремена со механички 
сеизмографи, Сеизмолошката станица во Скопје (SKO) официјално ја почнува својата работа на 
01.07.1957, објавувајќи ги резултатите од сеизмолошките набљудувања во сеизмолошки билтени. 

По силниот скопски земјотрес од 26.07.1963, Сеизмолошката станица во Скопје бележи силен 
подем на својата активност, применувајќи најсовремени методи на сеизмолошките набљудувања и на 
нивната научна интерпретација.  

Од декември 1964 год. до септември 1967 год., во Сеизмолошката станица во Скопје се монтирани 
краткопериодични и долгопериодични електромагнетни сеизмометри со галваномеретриска регистрација, 
како и акцелерограф. Во истиот период, оваа институција раководи со изградбата на две нови 
сеизмолошки станици, во Валандово (VAY, пуштена во работа на 16.02.1966) и во Охрид (OHR, пуштена 
во работа 09.09.1967). Двете станици се опремени со краткопериодични електромагнетни сеизмометри со 
галваномеретриска регистрација 

Во 1965 год., Сеизмолошката станица во Скопје го покренува издавањето на списанието 
Повремени изданија на Сеизмолошката станица во Скопје, со што е започната издавачката дејност на 
оваа институција.  
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 Со проширувањето на дејноста, се наложува реорганизација на Сеизмолошката станица во Скопје, 
и, во 1966 год., таа преминува во Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје. Во 1976 год., 
Сеизмолошката опсерваторијата станува работна единица Факултетот за физика во Скопје, а во 1984 год. -
институт при Природно-математичкиот факултет во Скопје.  

Следејќи го развојот на инструменталната сеизмологија во светот, Сеизмолошката опсерваторија, 
почнувајќи од 1990-тата година, ги опремува дотогашните станици со краткопериодични и широкопојасни 
електромагнетски сеизмометри со дигитална регистрација, а отвора и нови станици со ваква опрема. 
Сегашната сеизмолошка мрежа што ја одржува оваа институција се состои од четири постојани станици 
(во Скопје, Штип, Валандово и Охрид,) поврзани телеметриски преку Интернет, кон кои се придружени и 
четири станици поставени за потребите на применувачката дејност Козјак, Матка 2, Отовица и Лисиче 
(сеизмички мониторинг на издуцираната сеизмичност од изградбата на четири брани). Постојаните 
сеизмолошки станици преку Интернет се вклучени во размена на податоци во реално време со 
сеизмолошките центри од Бугарија, Грција, Србија, Црна Гора и Албанија. 

Со оглед на тоа дека дејноста на Факултетот е првенствено насочена кон едукацијата на 
студентите, ресурсите на Факултетот во прв ред беа насочени кон подигање на нивото на едукацијата на 
студентите на сите три образовни нивоа на студирање на ПМФ.  

Во извештајниот период на самоевалуацијата (јануари 2016 - декември 2018 година) Факултетот 
работеше во услови на зајакнување на сите три основни функции: наставна, научно-истражувачка и 
апликативна.  

Поради намалување на бројот на студенти кои студираат на Факултетот, како на прв така и на втор 
циклус, дојде до намалување на финансиските средства на факултетот. Во изминатиов период особено 
внимание беше посветено на запознавање на матурантите со иновираните студиски програми од прв 
циклус на академски студии (додипломски студии) студии на ПМФ заради нивна правилна определба. 
Отворениот ден на Факултетот кој се организира традиционално во месец април овозможува на 
потенцијалните кандидати за упис можности да се запознаат со Факултетот, со начинот на работа и 
студирање, со лабораториите и Институтите. Во подготовката за отворениот ден, изработени се нови 
промотивни и информативни материјали во кои се вградени податоците за новите студиски програми на 
факултетот. Иако се започнати одредени акции за справување со овој проблем, тоа останува и како 
предизвик за наредниот период. 

 

2.1.  Организациска структура 
 
Бројот на вработените на ПМФ со состојба декември 2016 изнесува 209 вработени, во 2017 година 

200 вработени, а во 2018 изнесува 196 вработени (наставен, административен, помошен кадар). Бројот на 
вработени во текот на една учебна година може да варира. Подетални информации по однос на 
образовната, старосната структура на вработените на ПМФ можат да се погледаат во Табела 2.1 и Табела 
2.2. 

Факултетот го сочинуваат следниве внатрешни организациони единици и тоа: 6 Институти и 
Сеизмолошката опсерваторија преку кои се обезбедува наставната и научно-истражувачката дејност на 
факултетот:  

• Институт за биологија (ИБ) 

• Институт за географија (ИГ) 

• Институт за етнологија и антропологија (ИЕА) 

• Институт за математика (ИМ) 
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• Институт за физика (ИФ) 

• Институт за хемија (ИХ) 

• Сеизмолошката опсерваторија 

 

Во рамките на факултетот работат лаборатории со што се овозможува задоволување на потребите 
за изведување на практичната настава, како и остварување на научно-истражувачка и апликативната 
дејност. 

- Лабораторија за за мерења во физиката 

- Лабораторија за за електрично карактеризирање на материјалите 

- Лабораторија  по спектроскопија 

- Лабораторија за за тенки филмови 

- Лабораторија за вакуумско напарување 

- Лабораторија за електронска микроскопија 

- Лабораторија за CSI и криминалистика 

- Лабораторија за вакумска депозиција 

- Лабораторија за нуклеарна физика 

- Лабораторија за  методика на наставата по физика 

- Лабораторија за гасна хроматографија 

- Лабораторија за анализа на нафтени деривати и горива 

- Лабораторија за  наноматеријали 

- Лабораторија за структурна карактеризација на материјали 

- Лабораторија за теориска хемија 

- Лабораторија за систематика и филогенија на вишите растенија 

- Лабораторија за микробиологија и биотехнологија 

- Лабораторија за биохемија на растенија и култура на растителни ткива 

- Лабораторија за вертебрата и споредбена анатомија  

- Лабораторија за цитологија и хистологија 

- Алголошка лабораторија 

- Миколошка лабораторија  

- Лабораторија за инвертебрата и анимална екологија 

- Лабораторија за растителна екологија 

- Генетска лабораторија 

- Лабораторија за молекуларна биологија 

- Лабораторија за физиологија и имунологија 

- Лабораторија за експериментална и патолошка биохемија 
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- Лабораторија за екофизиологија и ензимологија 

- Лабараторија за визуелна антропологија 

- Лабараторија за етнографија и теренско истражување 

- Лабараторија за источни култури  

 
Според Статутот на ПМФ, органи на Факултетот се: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска 

управа. 

Членови на Наставно-научниот совет се: редовните и вонредните професори и доцентите, кои се 
во редовен работен однос на Факултетот, како и претставници од студентите кои ги избира факултетското 
студентско собрание.  

Бројот на  претставниците од редот на студентите е 10% од вкупниот број членови на Наставно-
научниот совет. Бројот на студентите во Наставно-научниот совет е променлив во зависност од вкупниот 
број членови на Наставно-научниот совет.  Членови на Наставно-научниот совет се за периодот за кој се 
однесува евалуацијата се:  

Учебна 2016/2017 вкупно 123 члена од кои 59 редовни професори, 21 вонредни професори и 2 виш 
научен соработник, 29 доценти и 12 претставници од Студентскиот парламент на ПМФ.  

Учебна 2017/2018 вкупно 120 члена од кои 66 редовни професори, 21 вонредни професори и 1 виш 
научен соработник, 21 доценти и 11 претставници од Студентскиот парламент на ПМФ.  

Учебна 2018/2019 вкупно 124 члена од кои 70 редовни професори, 27 вонредни професори и 1 виш 
научен соработник, 15 доценти и 11 претставници од Студентскиот парламент на ПМФ.  

Седниците на Наставно-научниот совет ги свикува и со нив раководи Деканот на Факултетот. Во 
работата на Наставно-научниот совет учествува и секретарот на Факултетот без право на одлучување. По 
овластување на деканот, како и во случаи на спреченост на деканот, седницата ја свикува и со неа 
раководи еден од продеканите. Надлежностите на Наставно-научниот совет се пропишани во член 68 од 
Статутот на Природно-математичкиот факултет во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во 
Скопје. 

Раководен орган на Факултетот е Деканот кој е одговорен за законитоста и статутарноста на 
работата на органите на Факултетот. Тој го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во 
странство, во согласност со Статутот на Универзитетот и Статутот на Факултетот. Деканот е должен 
најмалку еднаш во годината, до Наставно-научниот совет и до ректорот на Универзитетот да поднесува 
извештај за својата работа. За вршење на дел од своите права и обврски, Деканот може да овластува 
одделни Продекани. Факултетот има три Продекани и тоа: за наставни и студентски прашања, за 
материјални и финансиски прашања и за меѓународна соработка, за научни и апликативни прашања. 
Мандатот на Деканот, како и на Продеканите трае 3 години, со право на уште еден мандат. 
Надлежностите на Деканот се пропишани во член 73 од од Статутот на Природно-математичкиот 
факултет во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје. 

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот и има 12 члена. Деканатската управа ја 
сочинуваат: деканот, продеканите, претставник од факултетското студентско собрание и раководителите 
на институтите. Во работата на Деканатската управа учествува и секретарот на Факултетот без право на 
одлучување. Деканатската управа ја свикува и со седниците претседава Деканот. Надлежностите на 
Деканатската управа се пропишани со член 83 од Статутот на Природно-математичкиот факултет во 
состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје. 

Во рамките на факултетот постојат и поголем број комисии формирани од Наставно-научниот 
совет како тела кои работат на специфични задачи.  
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Логистичката поддршка ја обезбедува Стручната и административна служба преку: 

- Одделение за  студентски прашања; 

- Одделение за правни и општи работи и библиотечно работење; 

- Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење; 

- Одделение за ИКТ; 

- Одделение за помошно-технички работи 

 
Административниот кадар на ПМФ е ангажиран за извршување на административно-техничките 

работи поврзани со наставно-научниот процес, истражувачката и применувачката дејност дејност.   
Во табелите 2.1 и 2.2 се дадени статистички показатели за образовната, старосна и полова 

структура на вработените на ПМФ за периодот 2016 - 2018. 
 

Табела 2.1 Образовна структура на вработените на ПМФ 
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2016 112 5 43 2 23 24 209 
2017 114 8 35 2 19 22 200 
2018 110 12 34 2 17 21 196 

 

2.2 Старосна и полова структура на вработените на ПМФ 
 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 > 60 вкупно жени 

2016  10 19 19 35 28 40 58 209 98 
2017  10 19 19 35 28 39 50 200 96 
2018  10 18 20 34 29 38 47 196 99 

 
 

3. РЕЗИМЕ НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 

3.1. Прв циклус студии  

Елаборатите на новите студиски програми на Природно-математичкиот факултет во Скопје се 
изработени според препораките на Одборот за акредитација при Министерството за образование и наука и 
во нив се вклучени сите одредби од последната измена на Законот за високо образование. Во сите 
студиски програми, како и порано, постојат задолжителни и изборни предмети при што сите тие се 
едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на предметите, 
додека остатокот од студиските програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто 
студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на Факултетот. Запазена 
е и можноста остатокот од максумим 10% од изборните наставни предмети студентите да можат 
самостојно да ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот (вклучувајќи ги и 
предметите на Факултетот). Некои од задол¬жител¬ните предмети се понудени на две нивоа: A-ниво, 
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коешто е повисоко и В-ниво коешто е пониско. Во случај кога за некој задолжителен предмет во даден 
модул е предвиден на пониското ниво, студентот има право, по сопствен избор, да го избере и повисокото 
ниво. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него. Вкупниот број 
кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст.1). Бројот на доделените кредити по секој 
предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. 
Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на 
Универзитетот. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите 
предвидени испити со студиската програма. 

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 
факултет во Скопје се изведува настава на 5 четиригодишни студиски насоки сите реакредитирани во 
2012 година. Тоа се насоките: биологија, биохемија и физиологија, екологија, молекуларна биологија и 
двопредметни студии биологија - хемија (заедно со Институтот за хемија при ПМФ, Скопје). Од учебната  
2018/2019 година заклучно со зимскиот семестар  на сите 5 студиски програми наставата се изведува по 
реакредитирани  студиски програми во 2017 год., а акредитирана е и започна со работа нова студиска 
програма нутриционизам. Сите студиски програми се изработени според препораките на Одборот за 
акредитација при Министерството за образование и наука и во нив се вклучени сите одредби од 
последната верзија на Законот за високото образование (ЗВО). Нивното времетраење изнесува четири 
години т.е. осум семестри пришто се овозможува стекнување на минимум 240 ЕКТС кредити. 
Додипломската настава на Институтот за биологија се изведува во соработка со институтите на 
Природно-математичкиот факултет, како и со други факултети од земјава. 

Реализацијата на студиските програми се одвива согласно Болоњската декларација, со застапеност 
на задолжителни и изборни курсеви, едносеместрално следење на курсевите, континуирана проверка на 
знаењето, примена на системот на кредити и транспарентен систем за формирање на завршна оценка. 
Бројот на задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на предметите, додека остатокот од 
студиските програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги 
избираат од редот на сите наставни предмети застапени на Факултетот и 10% изборни наставни предмети 
коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот 
(вклучувајќи ги и предметите на Факултетот). Секој предмет е означен со определен код којшто содржи 
информација за него. Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст. 1). Бројот 
на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување 
на содржините на предметот.  

Наставниот процес се реализира преку изведување на теоретска (предавања) и практична настава 
(лабораториски вежби, микроскопски вежби, вежби по пат на дисекција и детерминација), теренска 
настава, семинарски работи, како и хоспитации (практика) по методика за наставните групи. Теренската 
настава е составен дел на студиските и на предметните програми на одделните студиски групи, а 
претставува сукцесивно дополнување и поврзување на теоретските и практичните знаења и искуства. 
Испитните рокови се организираат согласно ЗВО и Статутот и правилниците на Универзитетот. Студиите 
се завршуваат по успешно одбранета дипломска работа.  

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 на Институтот за географија при Природно-математичкиот 
факултет во Скопје се изведува настава на 4 четиригодишни студиски насоки. Тоа се насоките: наставна 
географија, географски информациски системи, туризам и демографија. Од учебната 2015/2016 година 
заклучно со летниот семестар на насоката наставна географија, наставата се изведува по реакредитирани 
студиски програми во 2016 год. Oд учебната 2014/2015 година заклучно со летниот семестар на насоките 
географски информациски системи и демографија, наставата се изведува по реакредитирани студиски 
програми во 2015 год. Од учебната 2017/2018 година заклучно со летниот семестар на насоката туризам, 
наставата се изведува по реакредитирани студиски програми во 2018 год. Студиската програма наставна 
географија со Одлука на Владата на Р.С. Македонија беше ставена во мирување во учебните 2013/2014 и 
2014/2015. 
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Сите студиски програми се изработени според препораките на Одборот за акредитација при 
Министерството за образование и наука и во нив се вклучени сите одредби од последната верзија на 
Законот за високото образование (ЗВО). Нивното времетраење изнесува четири години т.е. осум семестри 
пришто се овозможува стекнување на минимум 240 ЕКТС кредити. Додипломската настава на Институтот 
за географија се изведува во соработка со институтите на Природно-математичкиот факултет, како и со 
други факултети од земјава. 

Реализацијата на студиските програми се одвива согласно Болоњската декларација, со застапеност 
на задолжителни и изборни курсеви, едносеместрално следење на курсевите, континуирана проверка на 
знаењето, примена на системот на кредити и транспарентен систем за формирање на завршна оценка. 
Бројот на задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на предметите, додека остатокот од 
студиските програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги 
избираат од редот на сите наставни предмети застапени на Факултетот и 10% изборни наставни предмети 
коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот 
(вклучувајќи ги и предметите на Факултетот). Секој предмет е означен со определен код којшто содржи 
информација за него. Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст. 1). Бројот 
на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување 
на содржините на предметот.  

Наставниот процес се реализира преку изведување на голем број часови предавања и 
аудиториумски но и со лабораториски вежби со помали групи студенти (меѓу 5 и 20). Иститутот за 
Географсија е соодветно организиран за спроведување на теренски настави од секаков вид каде 
студентите се во можност непосредно на терен да видат разни објекти, појави, процеси кои се предмет на 
проучување на географијата. Испитните рокови се организираат согласно ЗВО и Статутот и правилниците 
на Универзитетот. Студиите се завршуваат по успешно одбранета дипломска работа.  

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-
математичкиот факултет во Скопје се изведува настава на една студиска насока, реакредитирана во 2012 
година. Според препораките на Одборот за акредитација при Министерството за образование и наука, 
изготвени се елаборати за новата студиска програма и во нив се вклучени сите одредби од последната 
верзија на Законот за високо образование. Така што, постојат задолжителни и изборни предмети при што 
сите тие се едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на 
предметите, додека остатокот го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите 
самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на Факултетот и 10% изборни 
наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката универзитетска листа на 
изборни предмети.  

Во академските 2016/2017, 2017/2018 година на Институтот за етнологија и антропологија се 
изведува настава на четиргодишни студии по етнологија и антропологија или осум семестри (240 кредити) 
кои се акредитирани во 2012 година. Согласно законските прописи на РМ, четиригодишните студии на 
првиот циклус на етнологија и антропологија се реакредитирани во текот на 2018 година со што 
програмата уште повеќе се усогласува со новите текови во образовните и научно-истражувачките текови 
во областа на етнологијата и социокултурната антропологија во Европа и светот. Кандидатите, по 
завршувањето, се стекнуваат со називот дипломиран етнолог и антрополог. 

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 на Институтот за математика при Природно-математичкиот 
факултет во Скопје се изведува настава на 6 четиригодишни студиски насоки сите реакредитирани во 
2012 година. Тоа се насоките: наставна математика, теориска математика, математичка економија, 
математичко програмирање, математика-информатика (наставна насока) и математика-информатика 
(применета насока). Од учебната  2018/2019 година заклучно со зимскиот семестар на овие студиски 
програми наставата се изведува по реакредитирани студиски програми и наместо на 6, наставата се 
изведува на 5 студиски програми и тоа: наставна математика, теориска математика, актуарска и 
финанскиска математика, применета математика и математика-информатика. Заедно со Институтот за 
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физика при ПМФ, Скопје се изведува и настава на двопредметни студии математика-физика, чија 
акредитација е од 2014 година. Сите студиски програми се изработени според препораките на Одборот за 
акредитација при Министерството за образование и наука и во нив се вклучени сите одредби од 
последната верзија на Законот за високото образование (ЗВО). Нивното времетраење изнесува четири 
години т.е. осум семестри пришто се овозможува стекнување на минимум 240 ЕКТС кредити. 
Додипломската настава на Институтот за математика се изведува во соработка со институтите на 
Природно-математичкиот факултет, како и со други факултети од УКИМ. 

Реализацијата на студиските програми се одвива согласно Болоњската декларација, со застапеност 
на задолжителни и изборни курсеви, едносеместрално следење на курсевите, континуирана проверка на 
знаењето, примена на системот на кредити и транспарентен систем за формирање на завршна оценка. 
Бројот на задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на предметите, додека остатокот од 
студиските програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги 
избираат од редот на сите наставни предмети застапени на Факултетот и 10% изборни наставни предмети 
коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот 
(вклучувајќи ги и предметите на Факултетот). Секој предмет е означен со определен код којшто содржи 
информација за него. Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст. 1). Бројот 
на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување 
на содржините на предметот.  

Наставниот процес се реализира преку изведување на теоретска (предавања и вежби) и практична 
настава, семинарски работи, како и хоспитации (практика) по методика за наставните групи. Испитните 
рокови се организираат согласно ЗВО и Статутот и правилниците на Универзитетот. Студиите се 
завршуваат по успешно одбранета дипломска работа.  

Во учебните 2016/17, 2017/18 на Институтот за физика при ПМФ во Скопје се изведува настава на 
10 четиригодишни студиски насоки сите реакредитирани во 2012 година. Тоа се насоките: наставна 
физика, физика на компјутерски хардвер, применета физика материјали и уреди, теориска физика, 
медицинска физика, астрономија и астрофизика, геофизика, метeорологија, физика на сончева енергија и 
форензичка физика. Заедно со Институтот за математика работиме и на двопредметни студии математика-
физика. Времетраењето на студиите е 8 семестри со стекнување на 240 ЕКТС кредити. Од учебната  
2018/2019 година од зимскиот семестар  на сите студиски програми наставата се изведува по 
реакредитирани  студиски програми во 2017 год. Сите студиски програми се изработени според 
препораките на Одборот за акредитација при Министерството за образование и наука и во нив се 
вклучени сите одредби од последната верзија на Законот за високото образование (ЗВО).  

Реализацијата на студиските програми се одвива согласно Болоњската декларација, со застапеност 
на задолжителни и изборни курсеви, едносеместрално следење на курсевите, континуирана проверка на 
знаењето, примена на системот на кредити и транспарентен систем за формирање на завршна оценка. 
Бројот на задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на предметите, додека остатокот од 
студиските програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги 
избираат од редот на сите наставни предмети застапени на Факултетот и 10% изборни наставни предмети 
коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на Универзитетот 
(вклучувајќи ги и предметите на Факултетот). Секој предмет е означен со определен код којшто содржи 
информација за него. Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст. 1). Бројот 
на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување 
на содржините на предметот.  

Наставниот процес се реализира преку изведување на теоретска (предавања и нумерички вежби) и 
практична настава (лабораториски вежби, семинарски работи, како и хоспитации по методика за 
наставните групи. Испитните рокови се организираат согласно ЗВО и Статутот и правилниците на 
Универзитетот. Студиите се завршуваат по успешно одбранета дипломска работа.  
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Условите за работа во овој период беа многу тешки бидејќи Институт за физика остана без 
соработнички кадар (асистенти) и многу мал број на лаборанти, со што сите обврски паднаа на грбот на 
наставничкиот кадар кој имаше и обврска да работи и во научниот дел за свое надоградување и 
унапредување. И покрај тоа обврските се успешно завршени со посветената работа на професорите, 
оптоварени со голем број на часови (некои дури и по дваесетина, предавања и вежби, во една недела, 
фонд на часови како за средношколски професор).  

Во учебните 2016/2017 и 2017/2018 на Институтот за хемија при Природно-математичкиот 
факултет во Скопје се изведува настава на 4 четиригодишни студиски насоки, реакредитирани во 2012 
година. Тоа се насоките: наставна хемија, применета хемија, применета хемија – аналитичка биохемија, 
применета хемија – хемија на животната средина. Од учебната 2018/2019 година заклучно со зимскиот 
семестар, наставата се изведува на 3 четиригодишни студиски програми за кои последните измени и 
дополнувања на наставните планови и програми беа направени во 2018 година. Тоа се насоките: наставна 
хемија, применета хемија и применета хемија – аналитичка биохемија. Сите студиски програми се 
изработени според препораките на Одборот за акредитација при Министерството за образование и наука и 
во нив се вклучени сите одредби од последната верзија на Законот за високото образование (ЗВО). 
Нивното времетраење изнесува четири години т.е. осум семестри, а вкупниот број на кредити кои 
студентите треба да ги стекнат, вклучувајќи ја и дипломската работа, изнесува 240 ЕКТС кредити. 
Наставата на прв циклус студии на Институтот за хемија се изведува во соработка со институтите на 
Природно-математичкиот факултет, како и со други факултети од земјава. Во учебните 2016/2017, 
2017/2018 и 2018/2019, Институтот за хемија е вклучен и во реализацијата на програмата за 
двопредметните студии по биологија-хемија, заедно со Институтот за биологија на ПМФ, Скопје. 

Во учебните 2016/2017 и 2017/2018 година беше предвидено Сеизмолошката опсерваторија при 
ПМФ – Скопје да биде вклучена во наставата од прв циклус на студиска програма применета физика - 
геофизика на Институтот за физика при истиот факултет. Оваа настава е евалуирана во извештаите на овој 
Институт. (Претходно, Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ – Скопје учествувала во наставата на 
поранешната студиска програма Геофизика со метеорологија на Институтот за физика на ПМФ – Скопје, 
како и во наставата на двопродметната студиска програма физика-математика при ПМФ  – Скопје).  

 

3.2.    Втор циклус студии 

Покрај додипломски студии, на Институтот за биологија се организирани и шест студиски 
програми на вториот циклус студии (акредитирани во учебната 2018/19): 1) едукација во наставата по 
биологија, 2) екологија и биосистематика (модул по биосистематика и модул по екологија), 3) биохемија и 
физиологија, 4) биологија-микробиологија, 5) молекуларна биологија со генетика (модул по генетика и 
модул по молекуларна биологија) и 5) форензичка биологија. Студиите се едногодишни, со траење од 2 
семестри и усогласени со препораките од Болоњската конвенција. Студиите покриваат 60 кредити со 
полагање на 5 едносеместрални предмети (2 задолжителни предмети, 2 изборни предмети за студиската 
програма и 1 изборен предмет од Универзитетска слободна листа на изборни предмети) со вкупно 30 
кредити и изработка на магистерска работа со 30 кредити.  

Изборните предмети се дадени во посебни листи и тоа: листа на изборни предмети за соодветната 
студиска програма (модул) и листа на изборни предмети од Универзитетската слободна листа на изборни 
предмети за сите студиски програми од втор циклус на Институтот за биологија. Студиите од вториот 
циклус се организирани преку предавања, консултации (групни и индивидуални), лабораториски вежби, 
семинарски работи, проектни задачи, домашна работа и самостојна изработка на магистерски труд. 
Кандидатот може да пријави предлог тема за изработка на магистерската работа, доколку ги положил 
испитите по сите задолжителни и изборни предмети. Темата за магистерскиот труд ја одобрува Наставно-
научниот совет на Природно-математичкиот факултет, на предлог на Стручниот совет на Институтот за 
биологија. По изработувањето на магистерската работа, кандидатот може да пристапи кон нејзина 
одбрана, доколку Наставно-научниот совет позитивно ја оцени, согласно законските прописи.  
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Преку постдипломските студии, кандидатите ги прошируваат знаењата од одделни биолошки 
дисциплини и се воведуваат во научноистражувачкиот процес. Во едукацијата на овие кадри учествуваат 
наставниците од Институтот за биологија, наставници од другите институти при Природно-
математичкиот факултет, како и од други факултети и научни институции од земјата и од странство. 

Покрај додипломски студии, на Институтот за географија се организирани пет студиски програми 
на вториот циклус студии во траење од два семестри. 

1) Географија (во мирување до учебната 2018/19 година, кога е реакредитирана). 

2) Картографија и Географски информациски системи (акредитирана во учебната 2018/19): 

Студиите се едногодишни, со траење од 2 семестри и усогласени со препораките од Болоњската 
конвенција. Студиите покриваат 60 кредити со полагање на 7 едносеместрални предмети (4 задолжителни 
предмети, 2 изборни предмети за студиската програма и 1 изборен предмет од Универзитетска слободна 
листа на изборни предмети) со вкупно 30 кредити, 10 кредити од проектна задача и изработка на 
магистерска работа со 20 кредити. 

3) Туризам едногодишни студии (е во процес на акредитација од 2020 година). 

Студиите се едногодишни, со траење од 2 семестри и усогласени со препораките од Болоњската 
конвенција. Студиите покриваат 60 кредити со полагање на 5 едносеместрални предмети (3 задолжителни 
предмети, 1 изборен предмет за студиската програма и 1 изборен предмет од Универзитетска слободна 
листа на изборни предмети) со вкупно 30 кредити и изработка на магистерска работа со 30 кредити. 

4) Туризам двегодишни студии (е во процес на акредитација од 2020 година). 

Студиите се едногодишни, со траење од 4 семестри и усогласени со препораките од Болоњската 
конвенција. Студиите покриваат 120 кредити со полагање на 9 едносеместрални предмети (5 
задолжителни предмети, 3 изборни предмети за студиската програма и 1 изборен предмет од 
Универзитетска слободна листа на изборни предмети) со вкупно 90 кредити и изработка на магистерска 
работа со 30 кредити. 

5) демографија (акредитирана во учебната 2016/17 година) 

Студиите се едногодишни, со траење од 2 семестри и усогласени со препораките од Болоњската 
конвенција. Студиите покриваат 60 кредити со полагање на 7 едносеместрални предмети (4 задолжителни 
предмети, вклучувајќи ја и изработката на магистерска работа, 2 изборни предмети за студиската 
програма и 1 изборен предмет од Универзитетска слободна листа на изборни предмети). 

Изборните предмети за сите насоки се дадени во посебни листи и тоа: листа на изборни предмети 
за соодветната студиска програма (модул) и листа на изборни предмети од Универзитетската слободна 
листа на изборни предмети за сите студиски програми од втор циклус на Институтот за географија. 
Студиите од вториот циклус се организирани преку предавања, консултации (групни и индивидуални), 
лабораториски вежби, семинарски работи, проектни задачи, домашна работа и самостојна изработка на 
магистерски труд. Кандидатот може да пријави предлог тема за изработка на магистерската работа, 
доколку ги положил испитите по сите задолжителни и изборни предмети. Темата за магистерскиот труд ја 
одобрува Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет, на предлог на Стручниот совет 
на Институтот за географија. По изработувањето на магистерската работа, кандидатот може да пристапи 
кон нејзина одбрана, доколку Наставно-научниот совет позитивно ја оцени, согласно законските прописи.  

Преку постдипломските студии, кандидатите ги прошируваат знаењата од одделни географски 
дисциплини и се воведуваат во научноистражувачкиот процес. Во едукацијата на овие кадри учествуваат 
наставниците од Институтот за географија, наставници од другите институти при Природно-
математичкиот факултет, како и од други факултети и научни институции од земјата и од странство. 
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Покрај студиските насоки од првиот циклус, на Институтот за етнологија и антропологија се 
организирани студии од вториот циклус по етнологија и антропологија во три насоки:  

1. Етнологија и антропологија на Македонците и другите етнички заедници во Македонија; 

2. Етнологија и антропологија на Балкан и 

3. Етнологија и антропологија на заедниците и културите во светот. 

Поради стручно и научно профилирање на студентите во одредени специјалности или потесни 
научно-истражувачки полиња, предвидени се повеќе модули на студирање кои се тематски и проблемски 
определени. Модулите се еднакви за сите насоки на студирање. 

Студиите се во траење од 2 семестри, односно една година, а се реакредитирани во 2012, па во 
2018 година поради усогласување со промените на Законот за високо образование во РМ. По 
завршувањето на студиите се добиваат 60 кредити, а кандидатите се стекнуваат со академски назив 
магистер по етнологија и антропологија. Исто како и првиот циклус студии по етнологија и 
антропологија, во 2018 година програмата на вториот циклус студии на ИЕА студентите започнаа да 
студираат по нова реакредитирана програма. Според новата програма бројот на модулите за студирање на 
втор сиклус студии, од 8 е зголемен на 11 модули, со што е зголемена можноста студентите да ги 
задоволат своите образовни и научно-истражувачки интереси во областа на етнологијата и 
социокултурната антропологија. Во секоја од трите насоки, студентите може да ги профилираат своите 
знаења во следните модули:  

 

Табела 3.2.1. Листа модули на вториот циклус студии на ИЕА во периодот 2016-2018 и по 2018 

ИЕА Назив на предметите 

Модули Втор циклус студии 2016-2018 Втор циклус студии 2018 

Модул 1 Етнологија и антропологија на митот 
и религијата 

Етнологија и антропологија на митот и религијата 

Модул 2 Политичка и економска антропологија Политичка антропологија  

Модул 3 Етнологија и антропологија на 
материјалната култура 

Етнологија и антропологија на материјалната култура 

Модул 4 Етнологија и антропологија на 
пол/род, семејство и сродство 

Етнологија и антропологија на пол/род  

Модул 5 
Етнологија и антропологија на 

идентитет, етничност и етнички 
процеси 

Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и 
етнички процеси 

Модул 6  Применета антропологија и 
антропологија на туризмот 

Применета антропологија и антропологија на туризмот 

Модул 7 Антропологија на културното 
наследство 

Етнологија и антропологија на културното наследство 

Модул 8 Антропологија на фолклорот Антропологија на фолклорот 

Модул 9  Економска антропологија 

Модул 10  Етнологија и антропологија на семејство и сродство 

Модул 11  Етнологија и антропологија на сексуалност 
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Покрај додипломските студии, на Институтот за математика се организирани и четири студиски 
програми на вториот циклус студии. Вториот циклус студии по математика (магистерски студии) им 
овозможуваат на студентите да ги профилираат своите знаења во специјалности, зависно од нивните 
лични желби и/или од општествените потреби. На вториот циклус студии, од учебната 2014/2015 година, 
акредитирани се четири студиски програми по: 

• Математички науки и примени, 

• Математичко образование во основно и средно училиште, 

• Математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во економија, 

• Нумеричка оптимизација и апроксимации. 

 Во рамките на наставата на вториот циклус студии, студентите, покрај полагањето на предметите 
за време на закажаните термини за испит, повремено го излагаат усвоениот материјал преку семинари. 
Покрај предметите кои ги нуди Институтот за математика, заради сопствено надоградување и 
доусовршување, на студентите на вториот циклус студии им се препорачува посета на некој надворешен 
курс. Студиите се едногодишни, со траење од 2 семестри и усогласени со препораките од Болоњската 
конвенција. 

 Студиската програма Математички науки и примени на вториот циклус студии се состои од 2 
задолжителни предмети, коишто се избираат од листа на задолжителни предмети (прв семестар, листа А1) 
и 2 изборни предмети, коишто се избираат од поширока листа на изборни предмети (втор семестар, листа 
А2), а којашто може да се дополнува со изборни предмети во зависност од изборот на областа на 
кандидатот и полето на научен интерес. Преку изборните предмети студентите го продлабочуваат своето 
знаење од одредена научна област од математиката, а која е поле на нивен интерес. Сите предмети носат 
10 кредити и имаат фонд од 3 часа предавања и 3 часа вежби. 

 Студиската програма Математичко образование во основно и средно училиште на вториот 
циклус студии се состои од 3 задолжителни предмети (во првиот семестар) и 3 изборни предмети, коишто 
се избираат од поширока листа на изборни предмети (втор семестар, листа Б1), а којашто може да се 
дополнува со изборни предмети во зависност од изборот на областа на кандидатот и полето на научен 
интерес. Преку изборните предмети студентите го продлабочуваат своето знаење од одредена научна 
област од математиката, а која е поле на нивен интерес. Сите предмети носат 7 кредити и имаат фонд од 2 
часа предавања и 2 часа вежби. 

 Студиската програма Математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во 
економија на вториот циклус студии се состои од 4 задолжително-изборни предмети и два изборни 
предмета. Од четирите задолжително-изборни предмети, 3 се избираат од листа В1, а 1 се избира од листа 
В2. Двата изборни предмета се избираат од листата В2 на изборни предмети и од универзитетската листа 
на изборни предмети за втор циклус студии. Листата В2 може да се дополнува со изборни предмети во 
зависност од изборот на областа на кандидатот и полето на научен интерес. Преку изборните предмети 
студентите го продлабочуваат своето знаење од одредена научна област од математиката, а која е поле на 
нивен интерес. Сите предмети носат 7 кредити и имаат фонд од 2 часа предавања и 2 часа вежби. 

 Студиската програма Нумеричка оптимизација и апроксимации на вториот циклус студии се 
состои од 3 задолжителни предмети, коишто се избираат од листа на задолжителни предмети (прв 
семестар, листа Г1) и 3 изборни предмети, коишто се избираат од поширока листа на изборни предмети 
(втор семестар, листа Г2), а којашто може да се дополнува со изборни предмети во зависност од изборот 
на областа на кандидатот и полето на научен интерес. Преку изборните предмети студентите го 
продлабочуваат своето знаење од одредена научна област од математиката, а која е поле на нивен интерес. 
Сите предмети носат 7 кредити и имаат фонд од 2 часа предавања и 2 часа вежби. 

 Кандидатот ги завршува студиите со јавна одбрана на магистерскиот труд и се стекнува со 60 
ЕКТС кредити, согласно член 116 од Законот за високо образование на РМ и согласно член 44 од 

http://im-pmf.weebly.com/10521072109010771084107210901080109510821080-10851072109110821080-1080-10871088108010841077108510801.html
http://im-pmf.weebly.com/10521072109010771084107210901080109510821086-10861073108810721079108610741072108510801077.html
http://im-pmf.weebly.com/105210721090-1089109010721090-1072108210901091107210881089109010741086-1080-108410721090108410861076-10741086-107710821086108510861084108011121072.html
http://im-pmf.weebly.com/105310911084107710881080109510821072-108610871090108010841080107910721094108011121072-1080-107210871088108610821089108010841072109410801080.html


 

16 
 

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус 
универзитетски студии на УКИМ во Скопје, а според студиската програма се стекнува со соодветен назив 
и диплома. 

Во едукацијата на овие кадри учествуваат наставниците од Институтот за математика. 

Како продолжение на студиите од прв циклус, а согласно законот за Високото образование, на 
Институтот за физика се организираат студии од втор циклус. На Институот за физика постојат девет 
студиски програми од втор циклус акредитирани со решение на Одборот за акредитација на високото 
образование на Република Македонија, и тоа:  Сончева енергија: 12-79/4 од 25.02.2016; Физика на 
компјутерски хардвер: 12-79/5 од 25.02.2016; Теориска физика: 12-79/6 од 25.02.2016; Применета физика: 
12-79/7 од 25.02.2016, Метеорологија: 12-79/8 од 25.02.2016, Методика на наставата по физика: 12-79/9 од 
25.02.2016; Медицинска физика: 12-79/10 од 25.02.2016, Геофизика: 12-79/11 од 25.02.2016; Астрономија 
и астрофизика: 12-79/12 од 25.02.2016. Официјалното решение за почеток со работа бр. 02-478/13 од 
6.09.2016 година е издадено од Министерството за образование и наука на Република Македонија.  

Покрај додипломски студии, на Институтот за хемија се организирани и три студиски програми на 
вториот циклус студии, акредитирани во учебната 2017/18: 1) применета хемија, 2) применета хемија – 
аналитичка биохемија и 3) наставна хемија. Модуларната структура на предложените наставни програми 
од вториот циклус на Институтот за хемија овозможува голема флексибилност и лесна адаптација и нивно 
усогласување со конвенционалните содржини од фундаменталните хемиски дисциплини на етаблираните 
светски центри и со најсовремените и најатрактивни области кои се моментално во подем. 

Овие последипломски студии се организирани за стекнување на VII-2 степен на образование и 
целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиите се едногодишни, со траење од 2 
семестри и усогласени со препораките од Болоњската конвенција. Студиите содржат 60 кредити, од кои 
40 кредити носат 4 едносеместрални предмети (2 задолжителни и 2 изборни предмети за студиската 
програма), а за изработка на магистерска работа се добиваат 20 кредити.  

Задолжителните и понудените изборни предмети се состојат од стручни предмети кои можат да се 
сретнат на вториот циклус на вакви студии на речиси сите универзитети во светот, што овозможува висок 
степен на мобилност. Изборните предмети се дадени во листа на изборни предмети за соодветната 
студиска програма (модул) за сите студиски програми од втор циклус на Институтот за хемија. Студиите 
од вториот циклус се организирани преку предавања, консултации (групни и индивидуални), 
лабораториски вежби, семинарски работи, проектни задачи, домашна работа и самостојна изработка на 
магистерски труд. Кандидатот може да пријави предлог тема за изработка на магистерската работа, 
доколку ги положил испитите по сите задолжителни и изборни предмети. Темата за магистерскиот труд ја 
одобрува Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет, на предлог на Стручниот совет 
на Институтот за хемија. По изработувањето на магистерската работа, кандидатот може да пристапи кон 
нејзина одбрана, доколку Наставно-научниот совет позитивно ја оцени, согласно законските прописи.  

Преку постдипломските студии, кандидатите ги прошируваат знаењата од одделни хемиски 
дисциплини, се воведуваат во научно-истражувачкиот процес и се стекнуваат со можност за понатамошна 
континуирана едукација на повисоко ниво, т.е. докторски студии по хемија. Во едукацијата на овие кадри 
учествуваат наставниците од Институтот за хемија, наставници од другите институти при Природно-
математичкиот факултет, како и од други факултети и научни институции од земјата и од странство. 

За учебните години 2016/2017 и 2017/2018 беше предвидено Сеизмолошката опсерваторија при 
ПМФ – Скопје да биде вклучена во наставата од втор циклус на студиска програма применета физика - 
геофизика на Институтот за физика при истиот факултет. Оваа настава е евалуирана во извештаите на овој 
институт.  
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3.3. Трет циклус студии  

На Институтот за биологија, а во рамките на Школата за докторски (трет циклус) студии при 
УКИМ, успешно функционира и Школата за докторанди по биологија. Во рамките на докторските студии 
постојат четири насоки акредитирани во 2015 година, потоа и во 2018 година, и тоа: насока по биохемија 
и физиологија, насока по екологија, насока по таксономија и насока по молекуларна биологија. Согласно 
определбата на Институтот за биологија за организирање на настава по моделот 4+1+3, докторските 
студии се со времетраење од три години (шест семестри) и носат 180 кредити. Од нив, 30 кредити 
отпаѓаат на задолжителни предмети со кои се стекнуваат генерички знаења и вештини за истражување, а 
30 кредити на изборни предмети, кои се избираат од листата на изборни предмети за дадената студиска 
програма. Изборни предмети може да се изберат и од листите понудени од страна на другите членки на 
УКИМ. Сите предмети се едносеместрални. Пријавата, изработката и одбраната на докторската 
дисертација носи вкупно 120 кредити. Во работата на Школата за докторанди учествуваат сите членови на 
Институтот за биологија, па така покрај во создавањето на подмладокот учествуваат и во одржувањето на 
континуитетот на биолошката мисла во Р. Македонија 

На Институтот за географија, а во рамките на Школата за докторски (трет циклус) студии при 
УКИМ, успешно функционира и Школата за докторанди по географија. Во рамките на докторските 
студии постои една насока акредитирана во 2014-2015, а потоа во 2018-2019 година, и тоа: Докторски 
студии по географија. Согласно определбата на Институтот за географија за организирање на настава по 
моделот 3, докторските студии се со времетраење од три години (шест семестри) и носат 180 кредити. Од 
нив, 8 кредити отпаѓаат на задолжителни предмети со кои се стекнуваат генерички знаења и вештини за 
истражување, а 30 кредити на изборни предмети, кои се избираат од листата на изборни предмети за 
дадената студиска програма. Изборни предмети може да се изберат и од листите понудени од страна на 
другите членки на УКИМ. Сите предмети се едносеместрални. Пријавата, изработката и одбраната на 
докторската дисертација носи вкупно 120 кредити. Во работата на Школата за докторанди учествуваат 
сите членови на Институтот за географија, па така покрај создавањето на подмладокот, учествуваат и во 
одржувањето на континуитетот на географската мисла во Р. С. Македонија 

Согласно определбата на Институтот за етнологија и антропологија за организирање на настава по 
моделот 4+1+3, докторските студии траат три години, односно се со 180 кредити. Исто така, согласно 
моделот на ниво на Универзитетот, истражување за подготовка на тема за докторска дисертација (во II 
семестар) се вреднува со 14 кредити; истражување, подготвување и поднесување на пријавата на темата за 
докторска дисертација (во III семестар), се вреднуваат со по 28 кредити; истражување и објавување 
резултати (во IV семестар) се вреднуваат со 25 кредити; истражување и објавување резултати (во V 
семестар) се вреднуваат со 28 кредити; истражување и пишување на тезата (во VI семестар) се вреднуваат 
со 25 кредити. По завршувањето, кандидатите се стекнуваат со академнскиот назив доктор по етнолошки 
и антрополошки науки. Во извештајниот период, на студиската програма на третиот циклус, во рамките 
на Школата за докторски студии на УКИМ, на Институтутот за етнологија и антропологија се запишале 8 
студенти.  

На Институтот за математика, а во рамките на Школата за докторски (трет циклус) студии при 
УКИМ, успешно функционира и Школата за докторски студии по математика. Воведувањето на третиот 
циклус - докторски студии како вистински студии со напуштање на досегашниот начин на стекнување 
докторат на науки, претставува една од најзначајните реформи во високото образование на Република 
Македонија, па оттаму, и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

 

Траење на студиите  

Докторските студии нa насоката Математички науки и примени траат три години, што изнесува 180 
ЕКТС-кредити. 
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Наставен план  

Студиските програми се состојат од: 

1. обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити; 

2. едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити; 

3. пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-кредити. 

 

Обука за истражување 

• три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување, што изнесува 12 ЕКТС-
кредити (сите предмети од оваа група изнесуваат 4 кредити), и тоа: 

• предметот научноистражувачка етика  

• еден предмет од групата предмети методологија на истражување  

• еден предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која по предлог 
на носителите на студиските програми, ја потврдува Универзитетскиот стручен совет за докторски 
студии  

• докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, што изнесува 18 
ЕКТС-кредити. 

Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област на истражување, што 
изнесува 30 ЕКТС-кредити. 

На Институот за физика постојат докторски студии акредитирани со решение бр. 1409-412/2 од 
21.03.2018 година на Одборот за акредитација на високото образование на Република Македонија, со 
решение за почеток со работа бр. 14-848 од 19.04.2018 година издадено од Министерството за 
образование и наука на Република Македонија. Насловот на студиската програма е „докторски студии oд 
трет циклус на студиската програма за физика, научен степен доктор на физички науки, подрачје на 
истражување: природно-математички науки, научно поле на истражување: Физика (скратено д-р или 
PhD.), “. 

Согласно определбата за организирање на настава по моделот 4+1+3, докторските студии се со 
времетраење од три години (шест семестри) и носат 180 кредити. Од нив, 30 кредити отпаѓаат на 
задолжителни предмети со кои се стекнуваат генерички знаења и вештини за истражување, а 30 кредити 
на изборни предмети, кои се избираат од листата на изборни предмети за дадената студиска програма. 
Изборни предмети може да се изберат и од листите понудени од страна на другите членки на УКИМ. Сите 
предмети се едносеместрални. Пријавата, изработката и одбраната на докторската дисертација носи 
вкупно 120 кредити.  

На Институтот за хемија, а во рамките на Школата за докторски (трет циклус) студии при УКИМ, 
успешно се одвиваат и овие студии. Докторските студии за студиската програма за хемија, последен пат 
реакредитирана во 2018 година, се со времетраење од три години (шест семестри) и содржат 180 кредити. 
Задолжителни предмети со кои студентите стекнуваат генерички знаења и вештини за истражување 
(вкупно 3 на број) носат 12 кредити, а 30 кредити се добиваат од 4 изборни предмети, кои се понудени на 
листата на предмети за дадената студиска програма. Изборни предмети може да се изберат и од листите 
понудени од страна на другите членки на УКИМ. Сите предмети се едносеместрални. Пријавата, 
изработката и одбраната на докторската дисертација како и сите активности се одвиваат согласно 
Правилникот на УКИМ кој ги регулира овие студии. Во работата на Студискиот совет за докторски 
студии за студиската програма по хемија се вклучени сите наставници на Институтот за хемија, па целиот 
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колектив придонесува во создавањето на подмладокот и развојот на хемиската наука и мисла во 
Македонија. 

 

3.4.    Наставно-научен и соработнички кадар 

Институтот за биологија располага со квалитетен наставно-научен кадар кој е носител на 
примарната дејност. Во извештајниов период, заклучно со зимскиот семестар 2018/2019 година наставно-
научниот и соработничкиот кадар брои 35 наставници (23 редовни професори, 5 вонредни професори, 3 
доценти) и 4 соработници (асистенти). Кадровската структура укажува на нерамномерна распределба на 
наставнички и соработнички кадар на Институтот за биологија, што води кон одредени потешкотии при 
реализација на редовна и квалитетна настава, особено на додипломски студии. Во услови на недостаток на 
соработнички кадар, сите доценти, покрај тоа што држат предавања, учествуваат и во изведување на 
практичната настава. Со цел да се ублажат кадровските ограничувања, секој семестар се ангажираат 
определен број на демонстратори преку договор на дело, на сметка на Институтот. 

Според научната и наставната област на интерес, наставничкиот и соработничкиот кадар на 
Институтот за биологија е организиран во пет Заводи: Ботанички завод со ботаничка градина, Завод за 
зоологија, Завод за молекуларна биологија, генетика и микробиологија, Завод за цитологија, хистологија и 
ембриологија и Завод за експериментална физиологија и биохемија. Одделенијата од областа на зоологија 
не се организирани во Завод. Во табела 3.4.1 даден е приказ на наставниот кадар по Заводи. 

 

Табела 3.4.1. Учество на наставно-научниот и соработнички кадар по Заводи  
(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 
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Редовни професори 9 3 2 5 2 2 23 
Вонредни професори 1 1 1 1 1 / 5 
Доценти 2 / / / 1 / 3 
Асистенти (соработници) 1 1 / 2 / / 4 
Вкупно 13 5 3 8 4 2 35 

 

Институтот за географија располага со квалитетен наставно-научен кадар кој е носител на 
примарната дејност. Во извештајниов период, заклучно со зимскиот семестар 2018/2019 година наставно-
научниот и соработничкиот кадар брои 16 наставници (7 редовни професори, 4 вонредни професори, 0 
доценти) и 5 соработници (асистенти). Кадровската структура укажува на нерамномерна распределба на 
наставнички и соработнички кадар на Институтот за географија, што води кон одредени потешкотии при 
реализација на редовна и квалитетна настава, особено на додипломски студии. Во услови на недостаток на 
соработнички кадар, сите доценти, покрај тоа што држат предавања, учествуваат и во изведување на 
практичната настава. Со цел да се ублажат кадровските ограничувања, секој семестар се ангажираат 
определен број на демонстратори преку договор на дело, на сметка на Институтот. 
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Според научната и наставната област на интерес, наставничкиот и соработничкиот кадар на 
Институтот за географија е организиран во три Заводи: Завод за социоекономска географија, Завод за 
физичка географија и Завод за картографија. Во табела 3.4.2 даден е приказ на наставниот кадар по 
Заводи. 

 

Табела 3.4.2. Учество на наставно-научниот и соработнички кадар по Заводи  
(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за географија   
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Редовни професори 4 2 2 8 
Вонредни професори 2 1 1 4 
Доценти / / / / 
Асистенти (соработници) 3 1 1 5 
Вкупно 9 4 4 17 

 

Институтот за етнологија и антропологија има квалификуван наставно-научен кадар што е носител 
на примарната дејност. Наставно-научниот кадар брои 7 наставници и соработници, од кои 6 наставници и 
1 асистент, заклучно со зимскиот семестар 2018/2019 година. Според наставно-научното звање, во 
извештајниов период, овој број го сочинуваа 3 редовни професори, 2 вонредни професори и 1 доцент, а 
соработничкиот кадар е сведен на 1 асистент и 1 соработник со договор на дело (демонстратор). 

Кадровската структура укажува на постоење на нерамномерна распределба на наставнички и 
соработнички кадар каде заклучно со зимскиот семестар во академската година, вкупно наставници се 6 
наспроти 1 асистент кој е во фаза на завршување на докторските студии и 1 соработник со договор на дело 
(демонстратор), што укажува дека постои потреба од дополнително ангажирање на дополнителен 
соработнички кадар во иднина. Подолу, во табелата е даден приказ на наставниот кадар на Институтот за 
извештајниот период. Во табела 3.4.3 даден е приказ на наставниот кадар. 

  
Табела 3.4.3. Учество на наставно-научниот и соработнички кадар на ИЕА 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019)  

Институт за етнологија и антропологија 

 

Редовни професори 3 
Вонредни професори 2 
Доценти 1 
Асистенти 1 
Демонстратори  1 
Вкупно 8 
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Институтот за математика располага со квалитетен наставно-научен кадар кој е носител на 
примарната дејност. Во извештајниов период, заклучно со зимскиот семестар 2018/2019 година наставно-
научниот и соработничкиот кадар брои 18 наставници (12 редовни професори, 2 вонредни професори, 4 
доценти) и 1 асистент. Кадровската структура укажува на нерамномерна распределба на наставнички и 
соработнички кадар на Институтот за математика, што води кон одредени потешкотии при реализација на 
редовна и квалитетна настава, особено на додипломски студии. Во услови на недостаток на соработнички 
кадар, сите доценти, покрај тоа што држат предавања, држат и часови за вежби. Со цел да се ублажат 
кадровските ограничувања, секој семестар се ангажираат определен број на демонстратори преку договор 
на дело, на сметка на Институтот. 

Наставниците на Институтот за математика според своите интереси во научно-истражувачката и 
наставно-научната работа се организирани во четири заводи: Завод за алгебра и геометрија, Завод за 
анализа, Завод за топологија и Завод за применета математика. Нивните членови се занимаваат со 
истражувања од многу области на математиката и на применетата математика. Во табела 3.4.4 даден е 
приказ на наставниот кадар по Заводи. 

 

Табела 3.4.4. Учество на наставно-научниот и соработнички кадар по Заводи  
(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за математика 
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Редовни професори 3 3 4 2 12 
Вонредни професори / 1 / 1 2 
Доценти 1 1 1 1 4 
Асистенти (соработници) / / 1 1 2 
Вкупно 4 5 6 5 20 

 

Наставно-научниот кадар на Институтот за физика брои 21 наставници, заклучно со летниот 
семестар 2018/2019 година. Според наставно-научното звање, овој број го сочинуваат 13 редовни 
професори и 6 вонредни професори, 2 доценти, нема соработнички кадар.  

Заклучно со 15.09.2019 година, нема соработници, за разлика од 2015 кога односот 
наставник/соработник беше 10, а во 2012 година изнесувал 6.3.  Во извештајниот период  на Институтот за 
физика има само наставнички кадар.  

Институтот за хемија располага со квалитетен наставно-научен кадар кој е носител на примарната 
дејност. Во извештајниов период, заклучно со зимскиот семестар 2018/2019 година наставно-научниот 
кадар брои 20 наставници (14 редовни професори, 4 вонредни професори, 2 доценти) и нема соработници! 
Кадровската структура укажува на крајно неповолна распределба на наставнички и соработнички кадар на 
Институтот за хемија, што води кон сериозни потешкотии при реализација на редовна и квалитетна 
настава, особено на додипломски студии. Во услови на недостаток на соработнички кадар, доцентите, 
вонредните професори и некои редовни професори, покрај тоа што држат предавања, учествуваат и во 
изведување на практичната настава. Со цел да се ублажат кадровските ограничувања, секој семестар се 
ангажираат определен број на демонстратори преку договор на дело, на сметка на Институтот. Ова 
укажува на нужност од вработување на млади соработници (асистенти). 
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Според научната и наставната област на интерес, наставничкиот и соработничкиот кадар на 
Институтот за хемија е организиран во четири Заводи: Завод за општа и неорганска хемија, Завод за 
органска хемија и биохемија, Завод за аналитичка хемија и Завод за физичка хемија. Во табела 3.4.5 даден 
е приказ на наставниот кадар по Заводи. 

 

Табела 3.4.5. Учество на наставно-научниот и соработнички кадар по Заводи  
(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 
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Редовни професори 6 1 2 5 14 
Вонредни професори 1 2 / 1 4 
Доценти / / 1 1 2 
Асистенти (соработници) / / / / 0 
Вкупно 7 3 3 7 20 

 

Научниот и соработничкиот кадар на Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ – Скопје секогаш 
бил квалитетен. Тој е високо остручен во областа на сеизмологијата и нејзе сродните дисциплини (како 
наука, сеизмологијата е дел на физиката на внатрешноста на Земјата, односно на пошироката по 
опфатност геофизика). Овој кадар е широко отворен за новите достигнувања на теоретската и 
инструменталната сеизмологија, и истите постојано ги воведува во својата секојдневна работа. 
Комуникацијата со колегите од светот е на завидно ниво, најпрво поради обврската за размена на 
сеизмолошките податоци во светската сеизмолошка мрежа, а потоа и поради сопствената волја на кадарот 
за таа комуникација. 

Научниот и соработничкиот кадар на Сеизмолошката опсерваторија претставен во Табела 3.4.6 
досега успешно ги покрива сите дејности на оваа институција, но веќе, под налетот на сè побрзиот развој 
на сеизмологијата во светот, доаѓа до израз неговата малубројност. Се оценува дека во иднина оваа 
малубројност може да го ослабне извршувањето на дејностите на Сеизмолошката опсерваторија. Таа 
малубројност, пак, се должи на ограничувањето на новите вработувања од финансиерот, како и на 
тешкотиите да се привлечат квалитетни млади луѓе, било поради сè уште недоволната популаризираност 
на сеизмологијата во општеството било поради слабите месечни лични примања во Опсерваторијата. 
Поради малубројноста на научниот и соработничкиот кадар, тој е преоптеретен со секојдневните обврски 
во сеизмолошката служба. Ова доведува до тоа овој кадар побавно да напредува во постигнувањето на 
формалните научни звања. 
 

Табела 3.4.6. Учество на научниот и соработнички кадар во Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ 
(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Сеизмолошката опсерваторија 

 

Доктори на науки 3 
Научен соработник 2 
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Виш научен соработник 1 
Научен советник / 
Вкупно 3 

 

 

3.5.   Ангажираност на наставниот и соработнички кадар  
         во наставниот процес на првиот циклус студии 

Во Табелите 3.5.1 и  3.5.2 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на наставниот и 
соработнички кадар во наставниот процес на првиот циклус студии на сите студиски насоки на 
Институтот за биологија во извештајниот период. 

 
Табела 3.5.1. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар на Институтот за биологија (ИБ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за биологија 
Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број наставници 30 30 30 31 31 
Вкупен број наставници од други Институти на 
ПМФ што држат настава на ИБ 

5 4 8 7 11 

Вкупен број наставници од други факултети 
што држат настава на ИБ 

2 3 4 2 4 

Вкупен број предмети на ИБ на сите насоки 
(вклучувајќи ги и изборните предмети) 

92 78 99 90 112 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИБ на други Институти при ПМФ 

5 4 5 4 5 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИБ на други Факултети при 
УКИМ 

5 2 3 3 3 

Вкупен фонд на часови за предавања 
(збирно за сите групи и насоки) 

263 225 286 256 284 

Вкупен фонд на часови на предавања 
што се држат менторски (збирно за сите групи и 
насоки) 

23 32 23 32 23 

Просечен број на предмети по наставник 3.2 2.8 3.2 2.5 2.5 
Просечен неделен фонд на часови по наставник 6.9 7.4 6.9 7.1 6.0 

 
 
 
 
Табела 3.5.2. Анализа на ангажираноста на соработничкиот кадар на Институтот за биологија (ИБ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за биологија 
Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број соработници 1 1 1 1 2 
Вкупен број соработници по 
договор 11 11 12 12 7 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 2 3 3 4 4 



 

24 
 

Вкупен број предмети на ИБ на 
сите насоки 92 78 99 90 112 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИБ на 
други Институти при ПМФ 

5 4 5 4 5 

Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) 269 243 282 286 311 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

4 3 4 3 4 

Просечен број на предмети по 
соработник 5,6* 4,9* 5,5* 3,7* 4,9* 

Просечен неделен фонд на часови 
по соработник 15,6* 14,3* 15,7* 11,7* 14,3* 

*Бројот се однесува на соработници+соработници по договор. 
 

Од извршената анализа може да се забележи дека има голем недостаток на соработници со оглед 
на тоа дека односот наставник/соработник се движи меѓу 15.5 и 31. Просечниот број на часови (за 
предавања) по наставник е околу 7, додека за соработниците просечниот број на часови (за вежби)  
изнесува 14.3. Во оваа пресметка не се земени предвид часовите за вежби што ги изведуваат 
наставниците. Просечниот бројот на предмети по наставник изнесува 3, додека за соработниците е околу 
5. Во учебните 2016/2017, 2017/2018 и зимски семестар 2018/2019, од 4 до 5 наставници од други 
институти на ПМФ, како и од 2 до 5 наставници од други факултети во рамки на УКИМ држат настава на 
Институтот за биологија. 

Во Табелите 3.5.3 и  3.5.4 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на наставниот и 
соработнички кадар во наставниот процес на првиот циклус студии на сите студиски насоки на 
Институтот за географија во извештајниот период. 

 
Табела 3.5.3. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар на Институтот за географија (ИГ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за географија 
Летен 
семестар 
2015/2016 

Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број наставници 18 19 19 20 19 19 
Вкупен број наставници од други Институти 
на ПМФ што држат настава на ИГ 

1 2 1 1 2 1 

Вкупен број наставници од други факултети 
што држат настава на ИГ 

4 5 6 6 6 5 

Вкупен број предмети на ИГ на сите насоки 
(вклучувајќи ги и изборните предмети) 

59 59 57 60 63 63 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИГ на други Институти при 
ПМФ 

0 0 0 0 0 0 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИГ на други Факултети при 
УКИМ 

0 1 0 1 0 1 

Вкупен фонд на часови за предавања 
(збирно за сите групи и насоки) 

150 160 136 152 138 158 

Вкупен фонд на часови на предавања 
што се држат менторски (збирно за сите 
групи и насоки) 

76 70 76 70 76 70 
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Просечен број на предмети по наставник 3.3 3.1 3 3 3.3 3.3 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 8.3 8.4 7.1 7.6 7.3 8.3 

 
 
 
 
Табела 3.5.4. Анализа на ангажираноста на соработничкиот кадар на Институтот за географија (ИГ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за географија 
Летен 

семестар 
2015/2016 

Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број соработници 5 5 5 5 5 5 
Вкупен број соработници по 
договор 0 0 0 0 0 0 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 0 0 0 0 0 0 

Вкупен број предмети на ИГ на 
сите насоки 59 59 57 60 63 63 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИГ на 
други Институти при ПМФ 

0 0 0 0 0 0 

Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) 114 106 115 115 130 128 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

0 0 0 0 0 0 

Просечен број на предмети по 
соработник 11.8 11.8 11.4 12 12.6 12.6 

Просечен неделен фонд на часови 
по соработник 22.8 21.2 23 23 26 25.6 

*Бројот се однесува на соработници+соработници по договор.  
 

Од извршената анализа може да се забележи дека има голем недостаток на соработници со оглед 
на тоа дека односот наставник/соработник се движи меѓу 5 и 20. Просечниот број на часови (за 
предавања) по наставник е 7.8, додека за соработниците просечниот број на часови (за вежби)  изнесува 
23,6. Во оваа пресметка не се земени предвид часовите за вежби што ги изведуваат наставниците. 
Просечниот бројот на предмети по наставник изнесува 3,1, додека за соработниците е околу 12. Во 
летниот семестар 2015/2016 како и учебните години 2016/2017, 2017/2018 и зимски семестар 2018/2019, од 
1 до 2 наставници од други институти на ПМФ, како и од 4 до 6 наставници од други факултети во рамки 
на УКИМ држат настава на Институтот за географија. 

Институтот за етнологија и антропологија ги доставува следните податоци дадени во  подолу во 
табелата каде што се прикажани збирните показатели за ангажираноста на наставниот и соработнички 
кадар во наставниот процес на првиот циклус на сите студиски насоки во извештајниот период. 

 

Табела 3.5.5. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар на Институтот за етнологија и антропологија 
(ИЕА) (заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за етнологија и 
антропологија 

Летен 
семестар 
2015/2016 

Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 
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Вкупен број соработници 5 7 7 7 7 5 
Вкупен број соработници по 
договор 1 0 1 0 1 1 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 0 0 0 0 0 0 

Вкупен број предмети на ИЕА на 
сите насоки 48 48 48 48 24 48 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИЕА 
на други Институти при ПМФ 

0 0 0 0 0 0 

Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) 1 1 1 1 1 1 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

96 96 96 96 48 96 

Просечен број на предмети по 
соработник 4 4 4 4 3 4 

Просечен неделен фонд на часови 
по соработник 8 8 8 8 6 8 

 
 
Табела 3.5.6. Анализа на ангажираноста на соработничкиот кадар на Институтот за географија (ИЕА) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за етнологија и 
антропологија 

Летен 
семестар 
2015/2016 

Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број соработници 1 1 1 1 1 1 
Вкупен број соработници по 
договор 1 1 1 1 1 1 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 6 6 6 6 6 6 

Вкупен број предмети на ИЕА на 
сите насоки 48 48 48 48 24 48 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИЕА 
на други Институти при ПМФ 

0 0 0 0 0 0 

Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) 0 0 0 0 0 0 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

96 96 96 96 48 96 

Просечен број на предмети по 
соработник 6 6 6 

 

6 

 

6 6 

Просечен неделен фонд на часови 
по соработник 6 6 6 6 6 6 

 

Од извршената анализа може да се забележи дека има недостаток на соработници. Просечниот 
број на часови (за предавања) по наставник е околу 8, но, наставниците дополнително се оптеретени со 
часови по вежби (уште по околу 4 часа во семестар за секој наставник), така што наставниците имаат 
околу 12 часа неделно во семестар.  
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Во вториот циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија, ангажирани се 6 
наставници. Заради малиот број запишани студенти на овие студии наставата се изведува менторски, исто 
како и на студиите од третиот циклус. 

Во Табелите 3.5.7 и  3.5.8 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на наставниот и 
соработнички кадар во наставниот процес на првиот циклус студии на сите студиски насоки на 
Институтот за математика во извештајниот период. 

 
Табела 3.5.7. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар на Институтот за математика (ИМ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за математика 
Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број наставници 18 18 18 18 18 
Вкупен број наставници од други Институти на 
ПМФ што држат настава на ИМ 

4 4 4 4 4 

Вкупен број наставници од други факултети 
што држат настава на ИМ 

7 7 7 7 7 

Вкупен број предмети на ИМ на сите насоки 
(вклучувајќи ги и изборните предмети) 

49 40 49 40 49 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИМ на други Институти при 
ПМФ 

4 2 4 2 4 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИМ на други Факултети при 
УКИМ 

6 2 6 2 6 

Вкупен фонд на часови за предавања 
(збирно за сите групи и насоки) 

114 92 114 92 114 

Просечен број на предмети по наставник 3,3 2,4 3,3 2,4 3,3 
Просечен неделен фонд на часови по наставник 6,3 5,1 6,3 5,1 6,3 

 
 
Табела 3.5.8. Анализа на ангажираноста на соработничкиот кадар на Институтот за математика (ИМ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за математика 
Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број соработници 2 2 2 2 2 
Вкупен број соработници по 
договор 1 1 1 1 1 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 11 11 11 11 11 

Вкупен број предмети на ИМ на 
сите насоки 

49 40 49 40 49 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИМ 
на други Институти при ПМФ 

2 2 2 2 2 

Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) 112 97 112 97 112 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

34 28 34 28 34 

Просечен број на предмети по 5* 4* 5* 4* 5* 
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соработник 
Просечен неделен фонд на часови 
по соработник 18* 16* 18* 16* 18* 

*Бројот се однесува на соработници+соработници по договор. 
 

Од извршената анализа може да се забележи дека има голем недостаток на соработници гледано 
по просечниот број на часови (за предавања) по наставник, просечниот број на часови (за вежби) по 
соработник, просечниот бројот на предмети по наставник и просечниот бројот на предмети по соработник.  

Што се однесува до Институтот за физика во Табела 3.5.9 и Табела 3.5.10 прикажани се збирните 
показатели за ангажираноста на наставниот во наставниот процес на првиот циклус студии на сите 
студиски насоки во извештајниот период. 

 

Табела 3.5.9. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар на Институтот за физика (ИФ) 
(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за физика 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Вкупен број наставници 21 21 21 
Вкупен број наставници од други Институти на 
ПМФ што држат настава на ИФ 6 12 14 

Вкупен број наставници од други факултети 
што држат настава на ИФ 4 8 6 

Вкупен број предмети на ИФ на сите насоки 
(вклучувајќи ги и изборните предмети) 75 105 107 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИФ на други Институти при 
ПМФ 

6 6 6 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИФ на други Факултети при 
УКИМ 

3 2 2 

Вкупен фонд на часови за предавања 
(збирно за сите групи и насоки) 94(з)  76(л) 110(з)  128(л) 108(з)  175(л) 

Просечен број на предмети по наставник 
Вкупно во година 

1,4(з) 1,2(л) 
        2,6 

1,9(з)   2,4(л) 
       4,3 

1,8(з)   2,8(л) 
       4,6 

Просечен неделен фонд на часови по наставник 
Вкупно во година 

4,5(з)  3,6(л) 
       4,05 

5,2(з)  6,1(л) 
       5,65 

5,2(з)  8,3(л) 
     6,25 

 
 
Табела 3.5.10. Анализа на ангажираноста на соработничкиот кадар на Институтот за физика (ИФ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за физика  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Вкупен број соработници 0 0 0 
Вкупен број соработници по 
договор 0 2 2 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 13 16 20 

Вкупен број предмети на ИФ на 
сите насоки 75 105 107 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИФ на 
други Институти при ПМФ 

/ 3 3 
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Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) / / 

 
/ 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

144 162 195 

Просечен број на предмети по 
соработник 37 75 87 

Просечен неделен фонд на часови 
по соработник / 3 3 

 
Поради отсуство на соработнички кадар, наставниците покрај тоа што држат предавања, држат и 

вежби. Просечниот број на часови (за предавања) по наставник е 4,05 за 2016/17 до 6,25 зa 2018/19. Тука 
не се сметани часовите за вежби што ги изведуваат наставниците. Стандардно, на Институтот за физика 
во зимскиот семестар има поголема оптовареност на наставниците и соработниците што се должи на 
држењето настава на други факултети во рамките на УКИМ и Институти во рамките на ПМФ. Во 
зимскиот и летниот семестар 2016/17 се ангажираат 6 наставници од други институти на ПМФ, а се 
ангажираат  4 наставници од други факултети во рамки на УКИМ. За 2017/18 тие бројки се 12 за ПМФ и 8 
за УКИМ и за 2018/19 14 професори од ПМФ и 6 професори од УКИМ. Зголемениот ангажман во 
последната година е поради удвојување на старата и новата програма која започна во оваа учебна година. 

Покрај редовниот ангажман на првиот циклус студии на Институтот за физика, во зимскиот 
семестар 2016/17 се ангажирани 3, а во 2017/18, 2018/19 по 2 наставници, во изведување на наставата по 
физика на други факултети во рамки на УКИМ 

Во Табелите 3.5.11 и 3.5.12 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на наставниот и 
соработнички кадар во наставниот процес на првиот циклус студии на сите студиски насоки на 
Институтот за хемија во извештајниот период. 

 
Табела 3.5.11. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар на Институтот за хемија (ИХ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за хемија 
Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број наставници 22 22 21 21 20 
Вкупен број наставници од други 
Институти на ПМФ што држат 
настава на ИХ 

7 6 7 6 7 

Вкупен број наставници од други 
факултети што држат настава на 
ИХ 

4 3 4 3 4 

Вкупен број предмети на ИХ на 
сите насоки (вклучувајќи ги и 
изборните предмети) 

58 59 56 58 51 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат наставници од ИХ на 
други Институти при ПМФ 

12 10 12 9 14 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат наставници од ИХ на 
други Факултети при УКИМ 

1 0 1 0 1 

Вкупен фонд на часови за 
предавања (збирно за сите групи 
и насоки) 

167 208 188 209 189 

Вкупен фонд на часови на 15 15 16 17 18 
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предавања што се држат 
менторски (збирно за сите групи 
и насоки) 
Просечен број на предмети по 
наставник 2,2 2,6 2,5 2,9 2,9 

Просечен неделен фонд на 
часови по наставник 6,1 7,9 7,3 8,2 7,5 

 
 

          
Табела 3.5.12. Анализа на ангажираноста на соработничкиот кадар на Институтот за хемија (ИХ) 

(заклучно со зимскиот семестар 2018/2019) 

Институт за хемија 
Зимски 
семестар 
2016/2017 

Летен 
семестар 
2016/2017 

Зимски 
семестар 
2017/2018 

Летен 
семестар 
2017/2018 

Зимски 
семестар 
2018/2019 

Вкупен број соработници 0 0 0 0 0 
Вкупен број соработници по 
договор 8 7 8 6 7 

Вкупен број на наставници што 
држат вежби 6 6 6 6 6 

Вкупен број предмети на ИХ на 
сите насоки 

58 59 56 58 51 

Вкупен број предмети што ги 
изведуваат соработници од ИХ на 
други Институти при ПМФ 

9 9 9 9 9 

Вкупен фонд на часови за вежби 
(збирно за сите групи и насоки) 150 164 162 175 172 

Вкупен број на предмети чии 
вежби ги водат наставниците 
(редовна настава) 

8 7 8 7 8 

Просечен број на предмети по 
соработник 2,8 3,4 2,8 3,3 2,7 

Просечен неделен фонд на часови 
по соработник 17,5 16 16,3 18,1 16,6 

*Бројот се однесува на соработници по договор. 
 

Од извршената анализа може да се забележи дека за време на извештајниот период на Институтот 
за хемија има 20 наставници. Од почетокот на 2015 година, единствениот асистент е избран во звањето 
доцент и на институтот има само наставнички кадар. Во извештајниот период нема вработување на 
соработници и од зимскиот семестар 2015/2016 година нема соработници на Институтот за хемија, туку 
само демонстратори ангажирани со договор. Просечниот број на часови за предавања по наставник е 7,4, 
додека за демонстраторите просечниот број на часови за вежби изнесува 16,9. Во оваа пресметка не се 
земени предвид часовите за вежби што ги изведуваат наставниците. Просечниот број на предмети по 
наставник изнесува 2,62, додека за демонстраторите е 3. Во летниот семестар се забележува поголема 
оптовареност на демонстраторите, додека пак во зимскиот семестар е поголема оптовареноста на 
наставниците, што особено се чувствува по заминувањето на неколку наставници во пензија. Во учебните 
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 во зимскиот семестар се ангажираат 7 наставници од други институти 
на ПМФ и 4 наставници од други факултети во рамки на УКИМ, а во летниот семестар 6 наставници од 
други институти и 3 наставници од други факултети на УКИМ држат настава на Институтот за хемија. 
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3.6.   Ангажираност на наставниот и соработнички кадар  
         во наставниот процес на вториот циклус студии 

Наставниот кадар на Институтот за биологија истовремено е вклучен и во реализација и на 
студиите од вториот и третиот циклус студии. Во извештајниот период, на вториот циклус студии 
ангажирани се од 30 до 38 наставници за изведување на задолжителните предмети, изборните предмети за 
студиската програма и изборните предмети од Универзитетска слободна листа на изборни предмети 
(вкупно 5). Притоа, за предмети каде што се запишале повеќе од пет кандидати се одвива редовна настава, 
додека за групи помлаку од пет, наставата се изведува менторски.  

Наставниот кадар на Институтот за географија истовремено е вклучен и во реализација и на 
студиите од вториот и третиот циклус студии. Во извештајниот период, на вториот циклус студии 
ангажирани се 13 наставници за изведување на задолжителните предмети, изборните предмети за 
студиската програма и изборните предмети од Универзитетска слободна листа на изборни предмети 
(вкупно 13). Притоа, за предмети каде што се запишале повеќе од пет кандидати се одвива редовна 
настава, додека за групи помлаку од пет, наставата се изведува менторски.  

Наставниот кадар на Институтот по етнологија и антропологија истовремено е вклучен и во 
реализација и на студиите од вториот и третиот циклус студии. Во извештајниот период, на вториот 
циклус студии и на третиот циклус студии, ангажирани се сите наставници на ИЕА за изведување на 
задолжителните предмети, изборните предмети за студиската програма и изборните предмети од 
Универзитетска слободна листа на изборни предмети. Притоа, за предмети каде што се запишале повеќе 
од пет кандидати се одвива редовна настава, додека за групи помалку од пет, наставата се изведува 
менторски. 

Наставниот кадар на Институтот за математика истовремено е вклучен и во реализација и на 
студиите од вториот и третиот циклус студии. Во извештајниот период, на вториот циклус студии 
ангажирани се сите наставници за изведување на задолжителните предмети и изборните предмети за 
студиските програми.  

На вториот циклус студии на Институтот за физика, ангажирани се 24 наставници за изведување 
на задолжително-изборните предмети во првиот семестар. Со оглед на малиот број запишани студенти по 
студиска група, како и поради фактот што најголемиот број студенти се вработени, наставата се изведува 
или менторски или пак концентрирано во периодот јануари-февруари, односно јуни. 

Наставниот кадар на Институтот за хемија истовремено е вклучен и во реализација и на студиите 
од вториот и третиот циклус студии. Во извештајниот период, на вториот циклус студии ангажирани се 4 
наставници за изведување на задолжителните и изборните предмети во првиот семестар, при што за 
предметот Методологија на научноистражувачката работа, заради обемот и програмата го изведуваат 
двајца наставници. Притоа, за предмети каде што се запишале повеќе од пет кандидати се одвива редовна 
настава, додека наставата за изборните предмети од вториот семестар се изведува менторски заради 
малиот број студенти што ги запишуваат. Наставата се изведува интензивно, главно во деновите кога 
студентите се слободни (сабота), зашто голем дел од нив се вработени. 

 

4. СТУДЕНТИ 

4.1. Студенти на прв циклус студии 

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години на Институтот за биологија просечно се 
запишуваат 86.8 студенти годишно. Анализата на уписните резултати во трите учебни години покажува 
дека бројот на запишани студенти на студиите по биохемија и физиологија е постојан, додека интересот за 
насоката по молекуларна биологија бележи благ пораст. Интересот за студиите по биологија во 
последните 3 учебни години е во континуирано опаѓање (Табели 4.1.1 - 4.1.3). 
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Табела 4.1.1. Број на запишани студенти на I циклус студии на биологија по  
         студиски насоки во учебната 2016/17 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
биологија по студиски 
насоки во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

биологија 10 11 11 36 68 
биох.физ. 35 47 42 128 252 
Еколошка 6 3 / 15 24 
молекул. 32 22 18 38 110 
биол.-хем. 6 / / 5 11 

 

Табела 4.1.2. Број на запишани студенти на I циклус студии на биологија по  
         студиски насоки во учебната 2017/18 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
биологија по студиски 
насоки во учебната 
2017/18 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

биологија 8 5 10 40 63 
биох.физ. 36 29 41 128 234 
еколошка 5 2 3 9 19 
молекул. 29 25 22 44 120 
биол.-хем. / 2 / 7 9 

 

Табела 4.1.3. Број на запишани студенти на I циклус студии на биологија по  
         студиски насоки во учебната 2018/19 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
биологија по студиски 
насоки во учебната 
2018/19 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

биологија 8 5 5 39 57 
биох.физ. 51 23 23 134 231 
еколошка 6 5 2 8 21 
молекул. 35 24 22 51 132 
нутриционизам 25 / / / 25 
биол.-хем. 6 / 2 5 13 

 

Анализата на бројот на дипломирани студенти во извештајниот период на Институтот за биологија 
е сумиран во Табела 4.1.4. 
 

Табела 4.1.4. Број на дипломирани студенти на Институтот за биологија по студиски насоки во 2016, 2017 
и 2018 година  

 биологија, 
настав.кадри 
сред образ. 

биохемиско-
физиолошка 

еколошка молекуларна биологија-
хемија 

нутриционизам Вкупно 

2016 8 19 1 11 1 / 40 
2017 4 20 / 13 / / 37 
2018 4 18 2 8 3 / 35 

 

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години на Институтот за географија просечно се 
запишуваат 103.7 студенти годишно. Анализата на уписните резултати во трите учебни години покажува 
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дека бројот на запишани студенти на студиите по географија е речиси постојан, додека интересот за 
насоката по демографија е исклучително мал. Интересот за студиите по ГИС во последните 3 учебни 
години е во благ подем (Табели 4.1.5 - 4.1.7). 
 

Табела 4.1.5. Број на запишани студенти на I циклус студии на географија по  
         студиски насоки во учебната 2016/17 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
географија по студиски 
насоки во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

Географија 26 20 0 31 77 
ГИС 14 5 16 30 65 
Туризам 69 47 56 155 327 
Демографија 2 2 8 21 33 
      

 

Табела 4.1.6. Број на запишани студенти на I циклус студии на географија по  
         студиски насоки во учебната 2017/18 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
географија по студиски 
насоки во учебната 
2017/18 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

Географија 20 18 20 16 74 
ГИС 12 11 5 28 56 
Туризам 56 44 36 121 257 
Демографија 2 3 0 12 17 
      

 

Табела 4.1.7. Број на запишани студенти на I циклус студии на географија по  
         студиски насоки во учебната 2018/19 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
географија по студиски 
насоки во учебната 
2018/19 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

Географија 15 14 17 27 73 
ГИС 11 10 9 21 51 
Туризам 33 38 34 94 199 
Демографија 2 3 3 8 16 
      

 

Анализата на бројот на дипломирани студенти во извештајниот период на Институтот за 
географија е сумиран во Табела 4.1.10. 
 

Табела 4.1.8. Број на дипломирани студенти на Институтот за географија по студиски насоки во 2016, 
2017 и 2018 година  

  Наставна 
географија 

ГИС Демографија Туризам Вкупно 

2016  13 3 1 36 53 
2017  16 11 7 23 57 
2018  3 2 1 7 13 
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На Институтот за етнологија и антропологија постои една студиска програма на додипломски 
студии. Бројот на запишани студенти во првиот циклус во академските 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
година, е следниов: 

Табела 4.1.9. Број на запишани студенти на I циклус студии на етнологија и антропологија по  
         студиски насоки во учебната 2016/17 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии по етнологија 
и антропологија во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

 13 10 6 29 58 
      

 

Табела 4.1.10. Број на запишани студенти на I циклус студии на етнологија и антропологија по  
         студиски насоки во учебната 2017/18 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии по етнологија 
и антропологија во учебната 
2017/18 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

 6 9 8 24 47 
      

 

Табела 4.1.11. Број на запишани студенти на I циклус студии на етнологија и антропологија по  
         студиски насоки во учебната 2018/19 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии по етнологија 
и антропологија во учебната 
2018/19 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

 7 4 3 33 47 
      

 

Во табелата 4.1.12 сумиран е бројот на дипломирани студенти на Институтот за етнологија и 
антропологија на I циклус во 2016, 2017 и 2018 година. 

 

Табела 4.1.12. Број на дипломирани студенти на Институтот за етнологија и антропологија на I циклус 
студии во 2016, 2017 и 2018 година  

  ИЕА    Вкупно 
2016      11 
2017      11 

 

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години на Институтот за математика во прва 
година просечно се запишуваат по 41.3 студенти годишно. Анализата на уписните резултати во трите 
учебни години покажува дека бројот на запишани студенти на студиите по наставна математика е 
постојан. Интересот за студиите математика во последните 3 учебни години е во континуирано опаѓање 
(Табели 4.1.12 - 4.1.14). 
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Табела 4.1.12. Број на запишани студенти на I циклус студии на математика по  
         студиски насоки во учебната 2016/17 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
математика по 
студиски насоки во 
учебната 2016/17 
година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

наставна 19 14 14 46 93 
теориска 4 5 3 4 16 
мат. економија 11 4 10 12 37 
мат.програмирање 2 0 0 3 5 
мат.-инф 3 2 3 6 14 
мат.-физ. 3 2 0 15 20 

 

Табела 4.1.13. Број на запишани студенти на I циклус студии на математика по  
         студиски насоки во учебната 2017/18 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
математика по 
студиски насоки во 
учебната 2017/18 
година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

наставна 15 10 14 49 88 
теориска 11 3 6 4 24 
мат. економија 11 10 4 15 40 
мат.програмирање 3 2 0 2 7 
мат.-инф 2 1 2 7 12 
мат.-физ. 3 2 2 12 19 

 

Табела 4.1.14. Број на запишани студенти на I циклус студии на математика по  
         студиски насоки во учебната 2018/19 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
математика по 
студиски насоки во 
учебната 2018/19 
година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

наставна 19 13 10 48 90 
теориска 1 9 3 8 21 
мат. економија 5 10 10 16 41 
мат.програмирање 4 3 2 2 11 
мат. - инф.(наст.) 2 2 0 4 8 
мат.-инф.(прим.) 0 0 1 4 5 
мат.-физ. 6 0 2 4 12 

 

Анализата на бројот на дипломирани студенти во извештајниот период на Институтот за 
математика е сумиран во Табела 4.1.15. 
 

Табела 4.1.15. Број на дипломирани студенти на Институтот за математика по студиски насоки во 2016, 
2017 и 2018 година  

 наставна 
математика 

теориска 
математика 

математичка 
економија 

математичко 
програмирање 

мат.-инф. математика-
физика 

Вкупно 

2016 12 1 3 0 2 4 22 
2017 9 3 6 1 0 1 20 
2018 11 0 4 0 1 1 17 
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Во учебните 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години на Институтот за физика во прва година 
просечно се запишуваат по 29.6 студенти годишно. Анализата на уписните резултати во трите учебни 
години покажува дека бројот на запишани студенти на студиите по наставна физика е постојан. Интересот 
за студиите физика во последните 3 учебни години е во континуирано опаѓање (Табели 4.1.16 - 4.1.18).  
 

Табела 4.1.16. Број на запишани студенти на I циклус студии на физика по  
         студиски насоки во учебната 2016/17 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
физика по студиски 
насоки во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

наставна физика 5 4 2 17 28 
применета физика 0 0 0 0 0 
метеорологија 0 0 0 0 0 
геофизика 0 0 0 0 0 
физика на комп. 
хардвер 0 1 0 2 3 
апарати и уреди 2 0 1 1 4 
медицинска 
физика 3 3 4 6 16 
теориска физика 5 0 2 8 15 
астрономија и 
астрофизика 5 2 0 3 10 
форензичка 
физика 7 1 5 2 15 
физика на сончева 
енергија 0 1 0 0 1 

 

Табела 4.1.17. Број на запишани студенти на I циклус студии на физика по  
         студиски насоки во учебната 2017/18 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
физика по студиски 
насоки во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

наставна физика 5 2 2 18 27 
применета физика 0 0 0 0 0 
метеорологија 2 0 0 0 2 
геофизика 0 0 0 0 0 
физика на комп. 
хардвер 2 0 1 2 5 
апарати и уреди 1 2 0 2 5 
медицинска 
физика 7 3 2 8 20 
теориска физика 6 3 0 4 13 
астрономија и 
астрофизика 7 3 3 2 15 
форензичка 
физика 5 4 0 6 15 
физика на сончева 
енергија 1 0 1 0 2 
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Табела 4.1.18. Број на запишани студенти на I циклус студии на физика по  
         студиски насоки во учебната 2018/19 година 

Запишани студенти на I 
циклус студии на 
физика по студиски 
насоки во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година вкупно 

наставна физика 8 3 2 18 31 
применета физика 6 0 0 0 6 
метеорологија 0 2 0 0 2 
геофизика 3 0 0 0 3 
физика на комп. 
хардвер 0 2 0 1 3 
апарати и уреди 0 1 2 1 4 
медицинска физика 5 3 2 9 19 
теориска физика 7 5 2 4 18 
астрономија и 
астрофизика 4 3 3 4 14 
форензичка физика 0 4 4 5 13 
физика на сончева 
енергија 0 0 1 0 1 

 
 
Табела 4.1.19.  Процентуалната застапеност по полови на запишаните студенти во учебните 2016/17, 
2017/18 и 1018/19 година 
 

 Физика 
2016/17 (машки/женски) 57,0% / 43,0% 
2017/18 (машки/женски) 58,0% / 42,0% 
2018/19 (машки/женски) 54,5% / 45,5% 

 
Табела 4.1.20. Национална припадност на запишаните студенти во учебните 2016/17, 2017/18 и 2018/19 
година 

 2016/17 2017/19 2018/19 
Македонци 90,1% 95,09% 95,62% 

Албанци 2,2% 1,92% 1,75% 

Турци 2,2 % 1,92% 0,88% 

Власи 0,0% 0,00% 0,00% 

Роми 0,0% 0,00% 0,00% 

Срби 3,3% 2,88% 1,75% 

Бошњаци 1,1% 0,96% 0,00% 

Други 1,1% 0,96% 0,00% 

 
Бројот на дипломирани студенти во 2016, 2017 и 2018 година на Институтот за физика е сумиран 

во Табелата 4.1.21. 
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Табела 4.1.21. Број на дипломирани студенти на Институтот за физика по студиски насоки во 2016, 2017 и 
2018 година  

 Институт за физика 
2016 9 
2017 7 
2018 4 

 

Во учебните 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години на Институтот за хемија просечно се 
запишуваат 59 студенти годишно. Анализата на уписните резултати во трите учебни години покажува 
дека бројот на запишани студенти на студиите по применета хемија, применета хемија - аналитичка 
биохемија и наставна насока е постојан, со најголем број запишани студенти на насоката применета 
хемија - аналитичка биохемија. Во извештајниот период на студиската програма по хемија на животна 
средина не се запишале студенти (Табели 4.1.22 - 4.1.24). 

Табела 4.1.22. Број на запишани студенти на I циклус студии на хемија по студиски насоки во 
учебната 2016/17 година 

Запишани студенти 
на I циклус студии на 
хемија по студиски 
насоки во учебната 
2016/17 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година 

вкупно 

Применета 12 4 7 20 43 
Аналитичка биохемија 37 24 28 66 155 
Наставна  3 3 / 11 17 
Хемија на животна 
средина 

/ / 3 / 3 

 

Табела 4.1.23. Број на запишани студенти на I циклус студии на хемија по студиски насоки во 
учебната 2017/18 година 

Запишани студенти 
на I циклус студии на 
хемија по студиски 
насоки во учебната 
2017/18 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година 

вкупно 

Применета 21 11 4 15 51 
Аналитичка биохемија 41 27 23 60 151 
Наставна  6 2 3 9 20 
Хемија на животна 
средина 

/ / / 2 2 

 

Табела 4.1.24. Број на запишани студенти на I циклус студии на хемија по студиски насоки во 
учебната 2018/19 година 

Запишани студенти 
на I циклус студии на 
хемија по студиски 
насоки во учебната 
2018/19 година 

 I 
година 

II 
година 

III 
година 

IV 
година 

вкупно 

Применета 14 13 13 12 52 
Аналитичка биохемија 38 37 25 61 161 
Наставна  5 4 2 9 21 
Хемија на животна 
средина 

/ / / / 0 
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Анализата на бројот на дипломирани студенти во извештајниот период на Институтот за хемија е 
сумиран во Табела 4.1.25. 
 

Табела 4.1.25. Број на дипломирани студенти на Институтот за хемија по студиски насоки во 2016, 
2017 и 2018 година  

 Применета Аналитичка  
биохемија 

Наставна Хемија на  
животна средина 

вкупно 

2016 5 17 / / 22 
2017 9 27 2 / 38 
2018 7 19 / / 26 

 

 

4.2. Студентска анкета 
 

Во текот на зимскиот семестар на учебната 2018/2019 година беа спроведени студентски анкети за 
наставничкиот и соработничкиот кадар и за предметите на првиот циклус студии на Институтот за 
биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од спроведената анкета може да се забележи 
дека подготвеноста за настава, квалитетот на изведување на наставата, достапноста за консултации и 
редовноста на наставниците и соработниците на часовите е на исклучително високо ниво, што резултира 
со висока просечна оценка за наставник (8,77), односно соработник (9,13). 

Во однос на материјалите што се обезбедуваат за изведување на наставата се забележува висока 
поткрепеност со учебници и учебни помагала (8,36).  Посетеноста на наставата од година во година се 
движи во просек 80-100%. Резултатите од спроведената анкета покажуваат дека барањата кои се 
поставуваат пред студентите се големи, што веројатно се должи на разликите во односот на начинот на 
испрашување и проверка на знаењето во претходното образование (Табела 4.2). 

 

Табела 4.2.1.  Резултати од студентската анкета - Институт за биологија (ИБ) 

 Наставно-научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 244 
Просечна оценка за предмет 8,56 
Просечна оценка за наставник/соработник 8,77 9,13 
1. Подготвеност за предавањата/вежбите 8,81 9,09 
2. Квалитет на изведување на наставата 8,40 8,41 
3. Редовност на часовите 9,39 9,64 
4. Достапност за консултации 8,50 9,19 
5. Однос кон студентот 8,79 9,34 
6. Обезбеденост на материјал за учење 8,36 
7. Усогласеност на предавањата и вежбите 8,27 
8. Корисност од лабораториските/практичните вежби 9,11 
9. Објективност при оценувањето 8,52 
10. Барања што се поставуваат пред студентот умерени умерени 
11. Присутност на студентот на наставата 80-100% 80-100% 
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Во текот на учебната 2018/2019 година беа спроведени студентски анкети за наставничкиот и 
соработничкиот кадар и за предметите на првиот циклус студии на Институтот за географија при 
Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од спроведената анкета може да се забележи дека 
подготвеноста за настава, квалитетот на изведување на наставата, достапноста за консултации и 
редовноста на наставниците и соработниците на часовите е на исклучително високо ниво, што резултира 
со висока просечна оценка за наставник (8,88), односно соработник (9,03). 

Во однос на материјалите што се обезбедуваат за изведување на наставата се забележува висока 
поткрепеност со учебници и учебни помагала (8,21).  Посетеноста на наставата од година во година се 
движи во просек 80-100%. Резултатите од спроведената анкета покажуваат дека барањата кои се 
поставуваат пред студентите се големи, што веројатно се должи на разликите во односот на начинот на 
испрашување и проверка на знаењето во претходното образование (Табела 4.2.2). 

 

Табела 4.2.2.  Резултати од студентската анкета - Институт за географија (ИГ) 

 Наставно-научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 33 
Просечна оценка за предмет 9,18 
Просечна оценка за наставник/соработник 8,88 9,03 
1. Подготвеност за предавањата/вежбите 8,36 8,97 
2. Квалитет на изведување на наставата 8,48 7,90 
3. Редовност на часовите 8,67 9,36 
4. Достапност за консултации 8,27 9,33 
5. Однос кон студентот 8,79 9,45 
6. Обезбеденост на материјал за учење 8,21 
7. Усогласеност на предавањата и вежбите 8,30 
8. Корисност од лабораториските/практичните вежби 8,24 
9. Објективност при оценувањето 8,45 
10. Барања што се поставуваат пред студентот умерени умерени 
11. Присутност на студентот на наставата 80-100% 80-100% 

 

Во текот на зимскиот семестар на учебната 2018/2019 година беа спроведени студентски анкети за 
наставничкиот и соработничкиот кадар и за предметите на првиот циклус студии на Институтот за 
етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од спроведената анкета 
може да се забележи дека подготвеноста за настава, квалитетот на изведување на наставата, достапноста 
за консултации и редовноста на наставниците и соработниците на часовите е на исклучително високо 
ниво, што резултира со висока просечна оценка за наставник, односно соработник (9,52). 

 

Табела 4.2.3.  Резултати од студентската анкета - Институт за етнологија и антропологија (ИЕА) 

 Наставно-научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 150 
Просечна оценка за предмет 9,553 
Просечна оценка за наставник/соработник 9,520 9,520 
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1. Подготвеност за предавањата/вежбите 9,833 9,833 
2. Квалитет на изведување на наставата 9,688 9,688 
3. Редовност на часовите 9,752 9,752 
4. Достапност за консултации 9,225 9,225 
5. Однос кон студентот 9,192 9,192 
6. Обезбеденост на материјал за учење 9,714 
7. Усогласеност на предавањата и вежбите 9,6 
8. Корисност од лабораториските/практичните вежби 9,5 
9. Објективност при оценувањето 9,833 
10. Барања што се поставуваат пред студентот 8,57 8,57 
11. Присутност на студентот на наставата 93% 93% 

 

Во текот на зимскиот семестар на учебната 2018/2019 година беа спроведени студентски анкети за 
наставничкиот и соработничкиот кадар и за предметите на првиот циклус студии на Институтот за 
математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од спроведената анкета може да се 
забележи дека подготвеноста за настава, квалитетот на изведување на наставата, достапноста за 
консултации и редовноста на наставниците и соработниците на часовите е на исклучително високо ниво, 
што резултира со висока просечна оценка за наставник (8,48), односно соработник (8,99). 
 

Табела 4.2.4.  Резултати од студентската анкета - Институт за математика (ИМ) 

 Наставно-научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 26 
Просечна оценка за предмет 8,59 
Просечна оценка за наставник/соработник 8,48 8,99 
1. Подготвеност за предавањата/вежбите 8,27 8,5 
2. Квалитет на изведување на наставата 8,27 8,35 
3. Редовност на часовите 9,04 9,69 
4. Достапност за консултации 8,65 9,27 
5. Однос кон студентот 8,19 9,12 
6. Обезбеденост на материјал за учење 7,81 
7. Усогласеност на предавањата и вежбите 8,38 
8. Корисност од лабораториските/практичните вежби 8,38 
9. Објективност при оценувањето 8,27 
10. Барања што се поставуваат пред студентот умерени умерени 
11. Присутност на студентот на наставата 80-100% 80-100% 

 

Во текот на зимскиот семестар на учебната 2018/2019 година беа спроведени студентски анкети за 
наставничкиот и соработничкиот кадар и за предметите на првиот циклус студии на Институтот за физика 
при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од спроведената анкета се доби просечна оценка за 
наставник (8,6), односно соработник (8,43). 

Посетеноста на наставата од година во година се движи во просек 80-100%. Резултатите од 
спроведената анкета покажуваат дека барањата кои се поставуваат пред студентите се умерени. 
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Табела 4.2.5  Резултати од студентската анкета - Институт за физика (ИФ) 

 Наставно-научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 34 
Просечна оценка за предмет 8,04 
Просечна оценка за наставник/соработник 8,6 8,43 
1. Подготвеност за предавањата/вежбите 8,5 8,2 
2. Квалитет на изведување на наставата 8,35 8,21 
3. Редовност на часовите 8,94 9,03 
4. Достапност за консултации 9,09 8,41 
5. Однос кон студентот 8,12 8,29 
6. Обезбеденост на материјал за учење 7,73 
7. Усогласеност на предавањата и вежбите 7,97 
8. Корисност од лабораториските/практичните вежби 7,88 
9. Објективност при оценувањето 8,06 
10. Барања што се поставуваат пред студентот умерени умерени 
11. Присутност на студентот на наставата 80-100% 80-100% 

 

Во текот на зимскиот семестар на учебната 2018/2019 година беа спроведени студентски анкети за 
наставничкиот и соработничкиот кадар и за предметите на првиот циклус студии на Институтот за хемија 
при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од спроведената анкета може да се забележи дека 
подготвеноста за настава, квалитетот на изведување на наставата, достапноста за консултации и 
редовноста на наставниците и соработниците на часовите е на исклучително високо ниво, што резултира 
со висока просечна оценка за наставник (8,95), односно соработник (9,21). 

Во однос на материјалите што се обезбедуваат за изведување на наставата се забележува висока 
поткрепеност со учебници и учебни помагала (8,63). Посетеноста на наставата од година во година се 
движи во просек 80-100%. Резултатите од спроведената анкета покажуваат дека барањата кои се 
поставуваат пред студентите се големи, што веројатно се должи на разликите во односот на начинот на 
испрашување и проверка на знаењето во претходното образование (Табела 4.2.6). 

 

Табела 4.2.6.  Резултати од студентската анкета - Институт за хемија (ИХ) 

 Наставно-научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 75 
Просечна оценка за предмет 8,63 
Просечна оценка за наставник/соработник 8,95 9,21 
1.Подготвеност за предавањата/вежбите 9,11 9,27 
2.Квалитет на изведување на наставата 8,61 8,23 
3. Редовност на часовите 9,27 9,60 
4. Достапност за консултации 9,07 9,53 
5. Однос кон студентот 8,71 9,43 
6.Обезбеденост на материјал за учење 8,51 
7. Усогласеност на предавањата и вежбите 8,33 
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8. Корисност од лабораториските/ 
практичните вежби 9,04 

9. Објективност при оценувањето 8,65 
10. Барања што се поставуваат пред 
студентот големи умерени 

11. Присутност на студентот на наставата 80-100% 80-100% 

 

4.3. Студенти на втор циклус студии 
 

Во учебните од 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар), на втор циклус студии на Институтот за 
биологија се запишал вкупно 41 студент, а бројот на студенти што магистрирале (по нова и стара наставна 
програма) во овој период изнесува 41 (Tабела 4.3.1).  

 

Табела 4.3.1. Број на запишани и број на магистрирани студенти на Институтот за биологија 

 Запишани Пријавиле 
област 

Пријавиле 
тема 

Магистрирани 
на втор циклус 

Магистрирани 
на старите 
VII/2 студии 

Одбранети 
специјалистички 

2015/2016 10 6 6 13 5 1 
2016/2017 14 10 10 4 2 0 
2017/2018 7 2 2 6 2 0 
2018/2019 10 13 13 9 0 0 

 

Во учебните од 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар), на втор циклус студии на Институтот за 
географија се запишале вкупно 21 студенти, а бројот на студенти што магистрирале (по нова и стара 
наставна програма) во овој период изнесува 0 (Tабела 4.3.2). 

 

Табела 4.3.2. Број на запишани и број на магистрирани студенти на Институтот за географија 

 Запишани Пријавиле 
област 

Пријавиле 
тема 

Магистрирани 
на втор циклус 

Магистрирани 
на старите 
VII/2 студии 

Одбранети 
специјалистички 

2015/2016 9 0 0 2 0 0 
2016/2017 3 0 0 0 0 0 
2017/2018 5 1 1 3 0 0 
2018/2019 4 0 0 1 0 0 

 

Во вториот циклус во академските 2016/17, 2017/18 и 2018/19 година се запишани вкупно 8 
студенти. Во истиот период, на третиот циклус се запишале 8 студенти од РМ и странство.  

Во табелата што следи, може да се види бројот на магистрирани студенти на Институтот по 
етнологија и антропологија на II циклус студии во 2016, 2017 и 2018 година . 
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Табела 4.3.3. Магистрирани студенти на Институтот по етнологија и антропологија во 2016, 2017 и 2018 
година на  II циклус студии 

 Магистрирани 
на II циклус студии по етнологија и 
антропологија 

2016 1 
2017 4 
2018 1 

 

Во учебните од 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар), на втор циклус студии на Институтот за 
математика се запишале вкупно 19 студенти, а бројот на студенти што магистрирале (по нова и стара 
наставна програма) во овој период изнесува 9 (Tабела 4.3.4).  
 

Табела 4.3.4. Број на запишани и број на магистрирани студенти на Институтот за математика 

 Запишани Магистрирани 
на втор циклус 

Магистрирани 
на старите 

VII/2 студии 
2015/2016 7 5 1 
2016/2017 7 0 1 
2017/2018 5 2 0 

 

Во учебната 2016/17 година нема запишани студенти на втор циклус бидејќи реакредитацијата 
беше во тек. Во периодот од 2017 до крај на  2018 година на вториот циклус студии на Институтот за 
физика се запишаа вкупно 8 студенти. Во Табела 4.3.2 е даден преглед на бројот на запишани студенти по 
студиски групи и учебни години. 
 

Табела 4.3.5. Број на запишани и број на магистрирани студенти на Институтот за физика 

 Запишани Магистрирани 
на втор циклус 

2016/2017 / 3 
2017/2018 / 2 
2018/2019 8 0 

 

Во учебните од 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар), на втор циклус студии на Институтот за 
хемија се запишале вкупно 24 студенти, а бројот на студенти што магистрирале (по нова и стара наставна 
програма) во овој период изнесува 36. Одбранет е еден специјалистички труд (Tабела 4.3.6).  
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Табела 4.3.6. Број на запишани и број на магистрирани студенти на Институтот за хемија 

 Запишани Пријавиле 
област 

Пријавиле 
тема 

Магистрирани 
на втор циклус 

Магистрирани 
на старите 
VII/2 студии 

Одбранети 
специјалист. 

2015/2016 5 Хемија 12 11 1 1 
2016/2017 5 Хемија 13 12 2 0 
2017/2018 6 Хемија 4 5 2 0 
2018/2019 8 Хемија 4 3 0 0 

 

4.4. Студенти на трет циклус студии  

Во учебните 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар) на Институтот за биологија се запишани 
вкупно 14 студенти на трет циклус (докторски) студии по биологија во рамките на Школата за докторски 
студии на УКИМ. Во извештајниот период докторирале 2 кандидати и тоа по новата наставна програма. 
(Tабела 4.4.1). 

 

Табела 4.4.1. Запишани студенти на трет циклус по биологија 

 Запишани Пријавиле 
област 

Пријавиле 
тема 

Докторирани 
на трет циклус 

Докторирани         
по старите програми 

2015/2016 1 Таксономија    

2016/2017 3 Биох. физиол    

2017/2018 1 Биох. физиол 1 1  

2018/2019 9 Биох. Физиол 
Мол. биол 
Таксономија 

1 1  

 

Во учебните 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар) на Институтот за географија се запишани 
вкупно 13 студенти на трет циклус (докторски) студии по географија во рамките на Школата за докторски 
студии на УКИМ. Во извештајниот период докторирале 0 кандидати и тоа по новата наставна програма. 
(Tабела 4.4.2). 

 

Табела 4.4.2. Запишани студенти на трет циклус по географија 

 Запишани Пријавиле 
област 

Пријавиле 
тема 

Докторирани 
на трет циклус 

Докторирани 
по старите програми 

2015/2016 2 Демографија 1 1  

2016/2017 4 Регионална 
географија 

1 1 1 

2017/2018 3 Физичка 
географија 

1   

 
2017/2018 

 Туристичка 
географија 

2 1  

2018/2019 4 Политичка    
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географија 1 1 

 

Во табелата што следи, може да се види бројот на запишани и докторирани студенти на Институтот 
по етнологија и антропологија во 2016, 2017 и 2018 година на III степен студии. 

 

Табела 4.4.3. Запишани студенти на трет циклус по етнологија и антропологија 

 Запишани Докторирани 
на трет циклус 

Докторирани 
по старите програми 

2016 6 / 1 

2017 / /  

2018 / /  
 

Во учебните 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар) на Институтот за математика се запишани 
вкупно 10 студенти на трет циклус (докторски) студии по математика во рамките на Школата за 
докторски студии на УКИМ. Во извештајниот период докторирале 8 кандидати и тоа по новата наставна 
програма и 2 по старите програми. (Tабела 4.4.4). 

 

Табела 4.4.4. Запишани студенти на трет циклус по математика 

 Запишани Докторирани 
на трет циклус 

Докторирани 
по старите програми 

2015/2016 5 1 1 
2016/2017 4 1 / 
2017/2018 1 4 1 
2018/2019 / 2 / 

 

Во учебните 2015/2016 до 2018/2019 (зимски семестар) на Институтот за физика се запишани 
вкупно 6 студенти на трет циклус (докторски) студии по физика во рамките на Школата за докторски 
студии на УКИМ. Во извештајниот период докторирале 2 кандидати (Tабела 4.4.5). 

 

Табела 4.4.5. Запишани студенти на трет циклус по физика 

 Запишани Докторирани 
на трет циклус 

2016 1 0 
2017 2 0 
2018 3 2 

 

Во учебните 2015/2016 до 2017/2018 на Институтот за хемија се запишале вкупно 5 студенти на 
трет циклус (докторски) студии по хемија во рамките на Школата за докторски студии на УКИМ. Во 
извештајниот период докторирале 1 кандидат и тоа по старата наставна програма (Tабела 4.4.6). 
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Табела 4.4.6. Запишани студенти на III циклус студии по хемија 

 Запишани Пријавиле 
област 

Пријавиле 
тема 

Докторирани 
на трет циклус 

Докторирани         
по старите програми 

2015/2016 5 Хемија 1 1 1 
2016/2017 0 Хемија 0 0 0 
2017/2018 1 Хемија 0 0 0 

 

 

5. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

5.1. Просторни услови  

Институтот за биологија својата наставно-научна дејност и активност ја изведува во просториите 
на зградата на Природно-математичкиот факултет, како и во дополнително адаптираните простории кои 
се дел од Ботаничката градина. За изведување на студиите по биологија, Институтот располага со 
амфитеатри (2), предавални (3), компјутерски училници (1), лаборатории за експериментални 
истражувања (9), лаборатории за изведување на практичната настава (14) и лаборатории за научно-
истражувачка работа (15) кои во последната деценија се реновирани и современо опремени.  

Во рамките на Институтот се наоѓаат и дополнителни простории за наставно-научна работа: 
ботаничка градина, аквариум, лаборатории за одгледување на експериментални животни, клима-комора за 
одгледување на растителни култури, инсектариум, хербариум, херпетолошка збирка, миколошка збирка, 
алголошка, компјутерска училница и библиотека. Теоретската настава на Институтот за биологија ги 
следи современите наставно-образовни процеси и се одржува во амфитеатри и во предавални, опремени 
со соодветни и современи наставни помагала. 

Институтот за географија својата наставно-научна дејност и активност ја изведува во просториите 
на зградата на Природно-математичкиот факултет, како и во дополнително адаптираните простории кои 
се дел од Ботаничката градина. За изведување на студиите по географија, Институтот располага со 
амфитеатри (1), училини/предавални (5), компјутерска лабораторија (1), лаборатории за изведување на 
практична настава (5).   

Теоретската настава на Институтот за географија ги следи современите наставно-образовни 
процеси и се одржува во амфитеатри и во предавални, опремени со соодветни и современи наставни 
помагала. 

Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ на УКИМ е сместен во простории на 
приземниот кат на долната зграда на Природно - математичкиот факултет (ПМФ). Располага со простор 
од 574,25 м2, од кој 3 предавални, 3 лаборатории: лабораторија за визуелна антропологија, лабораторија за 
етнографија и теренско истражување и лабораторија за источни култури, опремени со неопходната опрема 
за реализација на наставата (компјутери, фотоапарати, дигитални аудио наснимувачи, видео камери и сл.). 

 

Табела 5.1.1. Приказ на просторните и материјалните услови на ИЕА во извештајниот период 
 Број на 

просторија 

Вид на простор 

Главен хол 

Површина во m2 корисник 

1. 1 Кабинет 18,30 ИЕА 
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2. 10 Лабораторија за етнографија и теренско 

истражување 

10,08 ИЕА 

3. 11 Предавална 46,65 ИЕА 

4. 12 Библиотека на ИЕА 87,89 ИЕА 

5. 14 Компјутерска лабораторија 63,72 ИЕА 

6. 15 Кабинет 16,96 ИЕА 

7. 16 Кабинет 18,39 ИЕА 

8. 17 Лабораторија за источни култури 47,36 ИЕА 

9. 18 Кабинет 15,30 ИЕА 

10. 19 Предавална 65,34 ИЕА 

11. 20 Кабинет 19,20 ИЕА 

12. 21 Кабинет 8,00 ИЕА 

  ВКУПНО 417,19 m2 ИЕА 

 

 Број на 

просторија 

Вид на простор 

Мал ходник 

Површина во m2 Корисник 

1. 2 Предавална 42,06 ИЕА 

2. 3 Кабинет 15,88 ИЕА 

3. 4 Лабораторија за визуелна антропологија 7,61 ИЕА 

4. 5 Архива на ИЕА 14,70 ИЕА 

5. 6 Архив на ИЕА 

(за етнолошки и антрополошки ресурси) 

7,95  

ИЕА 

6. 7 Кабинет 14,95 ИЕА 
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7. 8 Музејско – едукативна работилница 39,06 ИЕА 

8. 9 Кабинет 14,85 ИЕА 

  ВКУПНО 157,06 m2 ИЕА 

  ВКУПНО НА ИЕА 574,25 m2 ИЕА 

 

Институтот за математика својата наставно-научна дејност и активност ја изведува во просториите 
на зградата на Природно-математичкиот факултет. За изведување на студиите по математика, Институтот 
располага со амфитеатри (1), предавални (5), компјутерски училници (1) и библиотека со читална. За 
потребите на предметите од областа на методиката на математиката, практичната настава во делот 
хоспитации се изведива како практична настава во средното училиште СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ 
од Скопје, за студентите на студиската програма по наставна математика и во основното училиште ОУ 
„Коле Неделковски“ од Скопје, за студентите на двопредметната студиска програма по математика-
физика. 

Со развојот на лабораториите за практична настава за студентите и за научните истражувања на 
членовите вработени на Институтот се следи организационата поставеност на Институтот за физика. 
Имено, на Институтот се развиле и сега функционираат лаборатории кои третираат различни области од 
физиката:  

1. физика на кондензирана материја  

- лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите,  

- лабораторија за тенки филмови,  

- лабораторија за вакуумско напарување,  

2. применета физика  

- лабораторија за CSI и криминалистика  

- лабораторија за медицинска физика  

3. Оптика  

- Лабораторија за холографија  

4. Медицинска физика  

- лабораторија за рентгенски зраци  

- лабораторија за биофизика (електрооптика на дисперзни системи)  

-лабораторија за мели материјали 

5. Методика на наставата по физика  

- лабораторија за методика на наставата  

6. Сеизмолошка опсерваторија  

Покрај тесно насочените научно-истражувачки лаборатории, Институтот располага и со редица 
лаборатории за наставна дејност, кои се исто така тесно специјализирани:  

1. Лабораторија за механика и молекуларна физика со термодинамика  
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2. Лабораторија за електромагнетизам  

3. Лабораторија за оптика  

4. Лабораторија за атомска физика  

5. Лабораторија за нуклеарна физика  

6. Лабораторија за спектроскопија  

7. Лабораторија за електроника  

8. Лабораторија за мерења во физиката  

9. Лабораторија за биофизика 

10. Три лаборатории за општа физика  

11. Фотолабораторија 

Сите амфитеатри, предавални и вежбални се комплетно опремени со основни наставни помагала. 
Во сите амфитеатри и предавални се поставени табли за пишување, компјутер (поврзан на интернет), 
видеобим, платно за проекција, а по потреба може да се користат и графоскоп и слајд-проектор. 
Лабораториите се опремени со соодветни лабораториски маси, табли за пишување, компјутери, а по 
потреба може да се користат и видеобим, графоскоп, слајдпроектор, нагледни цртежи.  

Институтот за хемија својата наставно-научна дејност и активност ја изведува во сопствена зграда, 
во која вкупната нето-корисна површина изнесува 10 400 m2. На лаборатории отпаѓа околу една четвртина 
(2524 m2). Најголем дел од просторот е ангажиран за студентски лаборатории, предавални, библиотека и 
за читална. Институтот располага со голем амфитеатар (1), амфитеатрални предавални (3), предавални (2), 
предавална – лабораторија за училишно експериментирање (1), компјутерски училници (2) и над 20 
лаборатории за изведување на практичната настава и за научно-истражувачка работа, како и магацински 
простории. За нормално функционирање е потребно редовно одржување, како и повремено реновирање на 
просторот. Ова пред се, се однесува на потребата од замена на прозорците, вградување на лифт, замена на 
водоводната и електрична инсталација, како и реновирање и модернизирање на студентските 
лаборатории. Теоретската настава на Институтот за хемија ги следи современите наставно-образовни 
процеси и се одржува во амфитеатри и во предавални, опремени со соодветни и современи наставни 
помагала.  

Сеизмолошка опсерваторија својата наставно-научна дејност и активност ја изведува во 
просториите на Сеизмолошката опсерваторија. Таа располага со една училница/библиотека и една 
компјутерска лабараторија. 

 

5.2. Библиотека 

Развојот на Институтот за биологија е проследен со континуирано обновување и збогатување на 
книжниот фонд на библиотеката. Во учебната 2017/2018 година, библиотеката располага со 13043 
монографски публикации и 838 наслови на домашни и странски сериски публикации, како и голем број на 
книги, скрипти, практикуми напишани од академскиот кадар на Институтот. Во библиотеката се наоѓаат и 
примероци од одбранетите докторски дисертации, магистерски и специјалистички трудови. Треба да се 
напомене дека најголемиот дел од фондот со кој располага библиотеката се книги и списанија кои се 
набавени во минатото. Збогатувањето на книжниот фонд во изминатиот период се вршеше со набавки од 
средства на Институтот, постдипломски студии, а дел од расположливата литература во последните 
години е добиена и преку Проектот на владата за превод на универзитетски учебници.  

Како резултат на размената со списанието што го издава Институтот за биологија - Biologia 
Macedonica (претходно Годишен зборник - Биологија) и сега како и во минатото се добиваат најголемиот 
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број наслови, пред сѐ на сериски публикации, а размената во моментов се врши со повеќе од 120 научни 
институции од кои најголемиот дел се од странство. Во последните години добиени се голем број на 
наслови како резултат на подарок и донации на книги од пензионираниот наставен персонал и 
Институции со кои Институтот за биологија има воспоставено соработка. 

Развојот на Институтот за географија е проследен со континуирано обновување и збогатување на 
книжниот фонд на библиотеката. Во учебната 2016/2018 година, библиотеката располага со 6878 
монографски публикации, вкупен број на периодични публикации од 21573 свески во 582 наслов, како и 
голем број на книги, скрипти, практикуми напишани од академскиот кадар на Институтот. Во 
библиотеката се наоѓаат и примероци од одбранетите докторски дисертации, магистерски и 
специјалистички трудови. Треба да се напомене дека најголемиот дел од фондот со кој располага 
библиотеката се книги и списанија кои се набавени во минатото. Збогатувањето на книжниот фонд во 
изминатиот период се вршеше со набавки од средства на Институтот, постдипломски студии, а дел од 
расположливата литература во последните години е добиена и преку Проектот на владата за превод на 
универзитетски учебници.  

Како резултат на размената со списанието што го издава Институтот за географија – Географски 
Разгледи и сега како и во минатото се добиваат најголемиот број наслови, пред сѐ на сериски публикации. 
Во вкупниот книжевен фонд покрај домашна, застапена е и странска литература, која би требало да се 
збогатува со нови изданија. Воедно, се врши размена со над 110 институции во земјата и странство. Во 
последните години добиени се голем број на наслови како резултат на подарок и донации на книги од 
пензионираниот наставен персонал и Институции со кои Институтот за географија има воспоставено 
соработка. Во рамките на библиотеката со капацитет од триесет места егзистира современа читална, која 
студентите може да ја користат во сите работни денови. 

Институтот за етнологија и антропологија има библиотека со повеќе од 4000 библиотечни единици 
со основна етнолошка и антрополошка литература за потребите на студиите и за научно-истражувачката 
работа на студентите на првиот, вториот и третиот циклус, како и за вработените на Институтот.  

Во Библиотеката регистрирани се 4088 библиотечни единици, повеќе од 2000 библиотечни 
единици се на странски јазици и од странски автори, околу 500 библиотечни единици се најнови учебници 
и друга литература од сферата на социјалната и културната антропологија од домашни и странски автори.  

Во 2002 година е формирана Збирка на проф. д-р Џоел Мартин Халперн, во која покрај 
останатите обемни архивски етнографски материјали, има повеќе од 1200 библиографски единици, главно 
на англиски јазик, кои се од посебно значење за Институтот за етнологија и антропологија. 

Збирката со музички плочи формирана од проф. д-р Бранислав Русиќ содржи седумдесет и 
осум музички (78) плочи со народна музика на различни етнички заедници од светот.  

Збирката од проф. д-р Ѓорѓи Здравев (1941 – 2007), редовен професор на Институтот за 
етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, е добиена во 2007 година, се состои од околу 200 
публикации кои првенствено се однесуваат на етнографијата и етнологијата на Македонија и на Балканот. 
Од особено значење се изданијата за народната носија, накитот, украсувањето како и другите аспекти на 
народната култура кај Македонците и кај балканските народи. Збирката на проф. Здравев содржи и вредни 
материјали во ракопис, теренски белешки, скици и цртежи на народни носии кои се изработени од него. 

Збирката на проф. д-р Крсте Богоески е добиена во 2009 година д-р Крсте Богоески, редовен 
професор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, на институтската библиотека 
подари околу 600 библиографски единици од неговата лична библиотека. Подарената збирка, главно, 
содржи монографски публикации и списанија од областа на историјата, музеологијата и етнологијата. 
Освен на македонски, значителен број од подарените публикации се и на хрватски и на француски јазик. 

Збирка на проф. д-р Ванчо Тушевски. Институтот за етнологија и антропологија во 2010 година 
како подарок доби околу 170 публикации од библиотеката на д-р Ванчо Тушевски, редовен професор на 
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Филолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Збирката, претежно, се 
состои од изданија од областа на  македонската и на светската историја, од областа на книжевноста, на 
јазикот и на фолклористиката. 

Збирката што проф. д-р Анета Светива ја подари во 2013 година на Институтот за етнологија и 
антропологија на ПМФ при УКИМ, содржи повеќе од 400 наслови од етнолошка и антрополошка 
литература. Особено се значајни мошне ретките и постари изданија од најпознатите истражувачи на 
народниот живот на Балканот од почетокот на XX век. Дел од збирката, исто така, се и голем број 
фотографии, белешки и разновидна документација создавана за време на нејзината истражувачка работа 
во областа на етнологијата и антропологијата во Македонија. 

Збирка на проф. д-р Љупчо Ристески. Во повеќе наврати семејството Ристески (Инес и Љупчо), 
вработени на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, започнувајќи од 2014 година 
донираше книги од сопствената библиотека, така што досегашната бројката на евидентирани наслови е 
околу 650. Се работи за стручна литература од областа на социјалната и култураната антропологија, 
етнографијата, етнологијата, лингвистиката и сродните науки. Голем дел од подарените монографски и 
периодични публикации се изданија на најпрестижните универзитетски и истражувачки центри во светот.  

Збирка на Тома Леов. Дел од оставнината на Тома Леов (1922 - 2004), дипломиран етнолог и 
долгогодишен директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје, која беше подарена на 
Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во 2015 година, содржи над 100 
илустрирани монографи од областа на историјата, уметноста, народната уметност и музиката. Исто така, 
застапени се и одреден број репродукции на уметнички дела, ЛП грамофонски плочи со народни песни и 
танци, како и етнографски материјали во ракопис.  

Збирката на проф. д-р Илка Тисен од Универзитетот на островот Ванкувер, Канада започнува да 
се формира од почнувајќи од 2006 година и неколку години по ред, до 2017 година сукцесивно се 
надополнува. Оваа збирка содржи вредни и ретки изданија од современите американски и светски автори 
антрополози.   

Збирка на проф. д-р Вероника Странг од Одделението за антропологија при Универзитетот 
Дарам (Durham University) од Обединетото Кралство, во 2017 година подари дел од сопствената 
библиотека од околу 110 наслови. Оваа збирка содржи вредни изданија на водечките издавачи од Велика 
Британија и САД. Се работи за етнолошки истражувачки студии, теориски осврти, како и антрополошко 
толкување на бројни современи случувања во светот.  

Збирка на Марјан Ѓоргиев. Во 2018 година Марјан Ѓорѓиев, дипломиран етнолог од Виница, на 
Институтот му подари збирка од околу 160 наслови на монографски публикации од областа на 
етнологијата и фолклористиката. Најзастапени се делата со обредни, лирски, јуначки и револуционерни 
песни, народни приказни, гатанки, пословици и поговорки. 

Библиотеката на Институтот за математика го опслужува наставниот кадар на Факутетот, 
студентите, како и ученици и други корисници на информации. Библиотеката обезбедува материјали и 
услуги за поддршка на академските програми во склопот на наставата што се држи на трите циклуси на 
ИМ. Таа поседува околу 25000 книги, 600 наслови на периодични списанија (околу 65000 примероци). 
Списанијата се комплетно внесени во електронската база на COBISS. 

Услугите на Библиотеката на математика се главно резервирани за студентите и за наставниот 
кадар на Природно-математичкиот факултет, но нејзините услуги и простории ги користат и студенти од 
други факултети. Во склоп на Библиотеката е и читална со 50 места, како и интернет пристап (2 
компјутери).  

Библиотеката ги нуди следните услуги: позајмување книги, позајмување списанија, набавување 
статии, давање информации, активности околу техничката изработка на публикациите од издавачката 
дејност на ИМ, како и размена на списанијата од оваа дејност  
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Електронските извори вклучуваат online каталог којшто е поврзан со повеќе библиотечни мрежи. 
Студентите имаат пристап до други библиотеки, а посебно со Националната и универзитетска библиотека 
"Св. Климент Охридски" во Скопје. 

Институтот за физика располага со библиотека со 10 180 наслови и 4 076 списанија. Библиотеката 
има читална со 20 места, два компјутери, два печатачи и еден фотокопир. Во библиотеката се наоѓаат и 
примероци од дипломски, специјалистички, магистерски и докторски работи одбранети на Институтот, 
како и книги, скрипти, збирки и практикуми потребни за секој предмет наменети за студентите. Поголем 
дел од насловите се стари и по неколку децении. Во извештајниот период се набавени 105 домашни и две 
странски библиотечни единици, како и едно домашно и две странски списанија. Библиотеката е отворена 
како за вработените и студентите, така и за сите заинтересирани однадвор. 

Библиотеката на Институтот за хемија е најстара и најбогата хемиска библиотека во нашата 
држава. Располага со фонд од над 11000 книги и повеќе од 53000 броеви научни списанија, определен 
број сепарати, дипломски, магистерски и докторски работи. Неа ја користат наставниците, соработниците 
и студентите од Природно-математичкиот, но и од други факултети. Отворена е, исто така, и за сите други 
заинтересирани (во прв ред, за истражувачите од индустријата).  

Што се однесува до наставата, за сите предмети е обезбедена комплетна задолжителна литература 
(учебници, практикуми и интерни скрипти), како и дополнителна препорачана литература која им е 
достапна на студентите. Голем дел од учебниците за основните хемиски дисциплини се преводи од 
светски учебници, во чие преведување активно учествуваа и вработените од Институтот за хемија. 

За пребарување литература во функција на совладување на содржините од наставните програми на 
студентите на располагање им стојат компјутери во библиотеката на Институтот за хемија со можност за 
пребарување на интернет и различни бази на податоци до кои има достап Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“. 

Библиотеката во Сеизмолошката опсерваторија поседува голем број на книги и списанија кои во 
најголемиот дел и се набавени во минатото а некои и датираат и од почетокот на минатиот век. 

 

5.3. Лабораториска и друга опрема 

 Од списокот на опрема прикажан во Табела 5.1 може да се констатира добра опременост на 
лабораториите на Институтот за биологија за изведување на практична настава и научно-истражувачка 
работа. 

 Табела 5.3.1. Лабораториска опрема на Институтот за биологија 

Спектрофотометри 
Атомски апсорпционен спектрометар 
PCR termocycler 
Real-time PCR 
Секвенционатор 
Хидраулични преси 
Nucleic Acid Extractor 
Рефрактометри 
Микроскопи 
Стереомикроскопи 
Флуоресцентен микроскоп 
Микротоми 
Ултрамикротоми 
Slide stainers 

http://www.nubsk.edu.mk/
http://www.nubsk.edu.mk/
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Муфлонова печка за согорување 
Микробранова печка 
UV трансилуминатор 
Дестилатори за вода 
Редестилатор  
Торзиона вага 
Аналитички ваги 
Технички ваги 
pH метри 
Кондуктометри 
Оксиметри 
Центрифуги 
Микроцентрифуги 
Магнетни мешалки 
Автоклави 
Ултрасоничен хомогенизатор 
Ламинари 
Лиофилизатор 
HPLC 
Кадички за електрофореза 
Фрижидери за замрзнување на -80oC 

  

Од списокот на опрема прикажан во Табела 5.3.2 може да се констатира добра опременост на 
лабораториите на Институтот за географија за изведување на практична настава и научно-истражувачка 
работа. 

  
 Табела 5.3.2. Лабораториска опрема на Институтот за географија 

Климатизер 
Екранско платно 
Бојлерче 
Лавабо 
Графоскоп 
Принтери 
Компјутери 
Монитори 
Глобус 
Скенери А3 
Видеобимови 
Топографски карти 
Карти 
Аерофотоснимки 
Машина за пипување 
Школска табла 
Теренски мултиметар 
Работна маса со релјефен модел 
Маси за цртање 
Ѕидни карти 
Дигитајзер 
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Во рамките на Институтот за етнологија и антропологија функционираат три лабаратории: 

1. Лабараторија за етнографија и теренско истражување 

2.  Лабараторија за визуелна антропологија 

3. Лабараторија за источни култури 

 

Институтот за етнологија и антропологија има Архив за етнолошки и антрополошки ресурси 
(АЕАР) и Дигитален архив за етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕАР) кои претставуваат централен 
и единствен извор на релевантни информации од областа на етнологијата и антропологијата за 
Македонија и пошироко, за сите заинтересирани за културното наследство во Македонија. Овие архиви 
како база ги опфаќаат сите досега собрани етнографски, фолклорни и други антрополошки материјали, 
специјални колекции на предмети, архивски материјали, аудио, фото и видео материјали што сега се 
чуваат во Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во нив, континуирано и систематски се архивираат сите 
материјали што се собираат во текот на реализирањето на научно-истражувачките проекти и теренската 
настава на ИЕА. Значи, по својата природа, АЕАР, односно ДАЕАР се кумулативни бази. Во дигиталната 
база на ДАЕАР внесени се околу 6.455 архивски единици. Пристапот до ДАЕАР е возможен на адресата: 
www.archiveiea.net 

Институтот за математика располага со лабораторија за компјутерски вежби кои се потребни за 
реализација на наставата од предмети за кои е неопходна ваква лабораториска настава. Исто така, 
амфитеатарот и две слушални се опремени и со видеобим. 

Лабораториите располагаат со основната опрема за изведување на современи и значајни 
истражувања од посебните научно-истражувачки области. Потребно е да се нагласи дека не престануваат 
напорите на членовите на Институтот за осовременување на лабораториите со современи апарати и со 
воведување на нови методи. 

 1. Лабораторија за мерења во физиката  

- Апаратура за X-зраци, Осцилоскопи, Мултиметри, Разни типови стабилизирани исправувачи, 
Функциски генератори, Стробоскоп, Реглер трансформатор, Луксметри, Ехоскоп  

2. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите  

- Стабилизирани исправувачи и извори, Разни типови мултиметри, LCR-метар, Пикоамперметар, 
Микроскоп, Тест печка, Температурен регулатор, Реглер трансформатор, Ќелија за диелектрични 
константни на течности, Температурен мост, Мултифлекс галванометар, Разни стандардни отпори,  
Вестонова стандардна ќелија, Мерен мост, Стандарден капацитет  

3. 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  

- Стерилизитарот, Комплет опрема за нанесување тенки филмови  

5. Лабораторија за вакуумско напарување  

http://www.archiveiea.net/
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- Спектрофотометар Beckman DU-2, Апаратура за вакуумско напарување, Апаратура за добивање 
филмови со магнетрон, Апаратура за мерење на термичката ширина на забранетата зона  

6. Лабораторија за вакуумско напарување  

- Комплет опрема за изведување експерименталнио вежби од општа физика  

7. Лабораторија за CSI и криминалистика  

- Компаративен микроскоп со веб-камера, компјутер и софтвер, Триокуларен микроскоп со CCD –камера, 
компјутер и софтвер, Дигитален портабилен спектроскоп за видлива светлина, Цијаноакрилатна комора, 
Дигитализиран анализатор со видлива светлина за анализа на документи и банкноти со компјутер и 
софтвер, Електростатска машина за анализа на втиснато пишување и отпечатоци на документи, 
Елипсометар со монохроматска светлина, Дигитална камера со триножец и статив со форензичка 
светлина, Комплет од форензички светла (видливи и UV) со голем интензитет и заштитни очила, Комплет 
за анализа на траги од крв со гониометар, Електростатско апаратче за подигање на траги од стапала, 
Софтвери за балистика, Софтвери за форензичка аудио-анализа  

8. Лабораторија за Електронска Микроскопија  

- Дигитализиран скенирачки електронски микроскоп JEOL, Вакуумска апаратура за депозиција на јаглен 
(за подготовка на примероците)  

9. Лабораторија за вакуумска депозиција  

- JEOL Дифрактометар за Х-зраци, дигитализиран со компјутер  

10. Лабораторија за нуклеарна физика  

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

11. Лабораторија методика на наставата по физика  

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

Лабораториите на Институтот имаат доволен капацитет да ги задоволат потребите за изведување 
на експерименталната настава, како во однос на бројот на работни места, така и во однос на опременоста. 
Така, постојат лаборатории со 40 работни места, со 24 работни места и со 15 работни места. Во секоја од 
лабораториите има дигестори, лабораториски маси со довод на вода и електрично напојување, 
лабораториски прибор и инструменти. Инструментите со кои работат студентите се сместени главно во 
студентските лаборатории, но за потребите на наставата се користат и инструментите за научноистра-
жувачка работа кои се лоцирани во соодветни лаборатории.  

  

Табела 5.3.3. Лабораториска опрема на Институтот за хемија 

три атомски апсорпциони спектрометри; 

инфрацрвени инструменти (FT интерферометар); 

Микро-раман спектрометар; 

ултравиолетови/видливи спектрофотометри; 

гасен хроматограф; 

гасен хроматограф со масен детектор; 

течен хроматограф (HPLC); 
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течен хроматограф со масен детектор; 

два електрохемиски инструменти (потенциостат/галваностат); 

два мобилни, микропотенциостати (особено погодни за работа со студенти); 

пламенфотометар; 

ротоевапоратори; 

неколку рефрактометри;  

кондуктометри; 

поголем број рН-метри; 

аналитички ваги; 

сушари; 

печки за жарење; 

центрифуги; 

микроцентрифуга; 

апарат за дејонизирана вода и др. 

 

Од списокот на опрема прикажан во Табела 5.3.3 може да се констатира добра опременост на 
лабораториите на Институтот за хемија за изведување на практична настава и научноистражувачка 
работа, но потребно е модернизирање на студентските лаборатории. 

Во рамките на проектот за опремување на научноистражувачки лаборатории на Владата на Р. 
Македонија, Институтот за хемија ги доби следниве лаборатории: 

• Истражувачка лабораторија за гасна хроматографија (раководител проф. д-р Зоран 
Здравковски), опремена со LECO Pegasus 4D со Gerstel MultiPurpose Sampler (GC×GC–TOF/MS, 
дводимензионална гасна хроматографија спрегната со масен спектрометар со анализатор од типот 
на време на прелет). 

• Истражувачка лабораторија за анализа на нафтени деривати и горива (раководител 
проф. д-р Богдан Богданов), опремена со апаратурa за анализа на нафтени деривати. 

• Лабораторија за наноматеријали (раководител проф. д-р Билјана Пејова), опремена 
со микроскоп со скенирачка сонда (SPM) кој може да работи како скенирачки-тунелирачки 
микроскоп (STM) и како микроскоп темелен на атомски сили (AFM) – Shimadzu SPM 9600. 

• Лабораторија за структурна карактеризација на материјали (раководител проф. д-р 
Петре Макрески), опремена со рендгендски дифрактометар за спрашени образци за снимање на 
собна и на висока температура (до 1500 ºC) – Rigaku Ultima IV. 

• Компјутерска лабораторија за теориска хемија (раководител проф. д-р Љупчо 
Пејов), опремена со кластер од 4 Fujitsu-Siemens сервери и засебен storage систем. 

Во рамките на FP6 програмата на Европската комисија опремена е лабораторија на археометрија 
со Рамански спектрометар, а во рамките на FP7 програмата опремена е лабораторија за течна 
хроматографија со два инструменти (HPLC-MS/MS и HPLC UV-DAD). 
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6. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Од евалуацијата на научно-истражувачката работа на ПМФ произлезе констатацијата дека во 
последните неколку години се уште постојат проблеми со финансирање на научно-истражувачки, стручни 
и апликативни проекти, а воедно постојат проблеми поврзани со финансирање на соработничкиот кадар. 
Сепак, работата во оваа дејност на ПМФ се одвива со ненамален интензитет, а резултатите од овие 
истражувања се публикувани во бројни научни и стручни трудови во домашни и странски списанија, како 
и во многу стручни студии и елаборати. 

 

6.1. Вклученост на наставниците/соработниците во научно-истражувачки проекти 

Во периодот од 2016 до 2018 година на Институтот за биологија беа реализирани 58 домашни и 80 
меѓународни проекти (Табела 6.1.1). 

 

Табела 6.1.1. Учество на наставниците и соработниците во научно-истражувачки проекти 

 2016 2017 2018        
Домашни 19 19 20 
Меѓународни 27 27 26 

 

Во периодот од 2016 до 2018 година на Институтот за географија беа реализирани 32 домашни и 
10 меѓународни проекти (Табела 6.1.2). 

 

Табела 6.1.2. Учество на наставниците и соработниците во научно-истражувачки проекти 

 2016 2017 2018        
Домашни 15 8 9 
Меѓународни 1 5 4 

 

Подолу е дадена табела за учеството на наставниците и соработниците во научно-истражувачките 
проекти во извештајниот период (Табела 6.1.3). Во сите проекти кои се реализирани во наведениот 
извештаен период на ИЕА, учество зеле сите членови на Институтот како истражувачи и придонеле за 
што поквалитетно реализирање на проектите. 

 

Табела 6.1.3. Учество на наставниците и соработниците во научно-истражувачки проекти 

 2016 2017 2018        
Домашни 11 8 17 
Меѓународни 1 2 1 

 

Во наведениот извештаен период на Институтот гостувеле неколку домашни и странски 
предавачи, како што се Миладина Монова од Институт за филозофија и социологија при БАН во Софија, 
Бугaрија, Ана Марија Болја од Музичката академија во Будимпешта, Унгарија, Ана Курпиел од 
Универзитетот во Познањ, Полска, Наташа Саржовска, насловен доцент на ИЕА, ПМФ, УКИМ, Скопје и 
други предавачи и гости на Институтот. 
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Во периодот од 2016 до 2018 година членовите на Институтот за математика беа носители и 
учесници во 20 домашни и 10 меѓународни проекти (Табела 6.1.4). 

 

Табела 6.1.4. Учество на наставниците и соработниците во научно-истражувачки проекти 

 2016 2017 2018        
Домашни 6 6 8 
Меѓународни 3 3 4 

 

Институтот за физика стандардно има високо учество во научната продукција во Република 
Македонија, во согласност со неговата природа на единица којашто се занимава со фундаментални 
применети истражувања од базична научна област.  

За Институтот за физика бројот на наставниците и соработниците коишто биле учесници во 
научно-истражувачки проекти во извештајниот период по години е прикажан во табелата 6.1.5.  Бројот е 
изразито мал, поради прекинот на финансирање на проекти од страна на МОН. Поголем дел од 
активностите се самофинансирани од научниот кадар. 

 

Табела 6.1.5.  Број на наставници и соработници што учествувале во научно-истражувачки проекти 

 2016 2017 2018 
Домашни / 2 1 
Меѓународни 1 2 3 

 
Институтот за физика може да се пофали дека во овој период неколку негови членови станале 

добитници на значајни награди и признанија:  

- проф. д-р Мимоза Ристова е добитник на наградата „Најдобар научник на УКИМ за 2016 година 
во подрачјето на природно-математичките науки“.  

- проф. д-р Ненад Новковски е добитик на наградата „Outstanding Reviewer for 2016” за неговиот 
ангажман како рецензент во списанието „Journal of Physics D: Applied Physics” која ја доделува 
Institute of Physics (IOP).  

- проф. д-р Александар Ѓурчиновски е добитик на наградата „Outstanding Reviewer for 2016” за 
неговиот ангажман како рецензент во списанието „European Journal of Physics ” која ја доделува 
Institute of Physics (IOP).  

- Биљана Митреска, до неодамна студент на студиите по теориска физика, е добитник на наградата 
„ Moritz Karbach“ за најдобро изработен студентски проект. Наградата ја доделува Европскиот 
центар за нуклеарни истражувања CERN и во случајов се однесува на проектот „Студија за 
перформансите на Вертекс Локаторот (VELO) под услови на висок интензитет на снопот од 
честички преку воведување на временска информација за нивно детектирање“ на кој Билјана 
Митреска работеше во текот на нејзиниот двомесечен престој во оваа институција. 

- проф. д-р Сузана Топузоски е добитник на наградата „Најдобар научник на УКИМ за 2019 година 
во подрачјето на природно-математичките науки“.  

 

Во периодот од 2016 до 2018 година на Институтот за хемија беа реализирани 58 домашни и 80 
меѓународни проекти (Табела 6.1.6). 
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Табела 6.1.6. Учество на наставниците и соработниците во научно-истражувачки проекти 

 2016 2017 2018        
Домашни 19 19 20 
Меѓународни 27 27 26 

 

Во периодот 2016-2018 година Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ – Скопје се остваруваа 2 
научни и 2 апликативни проекти (врзани со набљудување и анализа на индуцираната сеизмичност при 
изградбата на три брани во Република Северна Македонија).  

 

6.2. Учество на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и работилници 

Според спроведената анализа за евалуациониот период, наставно-научниот и соработничкиот 
кадар на Институтот за биологија учествувал на различни видови научни манифестации, главно на научни 
конгреси, конференции и симпозиуми, но и на семинари и работилници (Табела 6.2.1). Така, во периодот 
2016-2018 учеството на меѓународни конгреси, конференции, спимпозиуми е 26%, наспроти учеството на 
домашни манифестации од 74%. Што се однесува до посетата на семинари и работилници, таа главно се 
одвива во границите на земјата. 

 

Табела 6.2.1. Учество на наставниците и соработниците  во работата  
       на конгреси, конференции, работилници 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни 57 13 17 
Меѓународни 72 80 97 

Семинари и работилници Домашни 33 26 24 
Меѓународни 5 7 12 

 

На научните манифестации наставно-научниот кадар на Институтот се претставува и со усно 
излагање и со постер презентација (Табела 6.2.2). 
 

Табела 6.2.2. Начин на презентација на трудовите 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 61 44 51 
Постер 77 54 61 

 

Според спроведената анализа за евалуациониот период, наставно-научниот и соработничкиот 
кадар на Институтот за географија учествувал на различни видови научни манифестации, главно на 
научни конгреси, конференции и симпозиуми, но и на семинари и работилници (Табела 6.2.3). Така, во 
периодот 2016-2018 учеството на меѓународни конгреси, конференции, спимпозиуми е 67%, наспроти 
учеството на домашни манифестации од 33%. Што се однесува до посетата на семинари и работилници, 
таа главно се одвива во границите на земјата. 
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Табела 6.2.3. Учество на наставниците и соработниците  во работата  
       на конгреси, конференции, работилници 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни 11 10 10 
Меѓународни 20 17 26 

Семинари и работилници Домашни 18 18 17 
Меѓународни 4 3 3 

 

На научните манифестации наставно-научниот кадар на Институтот се претставува и со усно 
излагање и со постер презентација (Табела 6.2.4). 
 

Табела 6.2.4. Начин на презентација на трудовите 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 25 24 36 
Постер 6 3 6 

 

Во извештајниот период наставниците и соработниците од Институтот за етнологија и 
антропологија оствариле вкупно 76 учество на научни собири: 29 во 2016 година, 23 во 2017 година и 24 
во 2018 година. Распределбата по години според видот на собирот е прикажана во табелата 6.2.5. 

Табела 6.2.5. Учество на наставниците и соработниците  во работата  
       на конгреси, конференции, работилници 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни 4 6 4 
Меѓународни 7 4 8 

Семинари и работилници Домашни 14 9 8 
Меѓународни 4 4 4 

 

На научните манифестации наставно-научниот кадар на Институтот се претставува со усно 
излагање (Табела 6.2.6). 
 

Табела 6.2.6. Начин на презентација на трудовите 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 10 9 10 
Постер 0 0 0 

 

Според спроведената анализа за евалуациониот период, наставно-научниот и соработничкиот 
кадар на Институтот за математика учествувал на различни видови научни манифестации, главно на 
научни конгреси, конференции и симпозиуми, но и на семинари и работилници (Табела 6.2.7). Така, во 
периодот 2016-2018 учеството на меѓународни конгреси, конференции, спимпозиуми е 85%, наспроти 
учеството на домашни манифестации од 15%, што значи дека активностите на членовите на Институтот се 
насочени кон меѓународната сцена. Што се однесува до посетата на семинари и работилници, таа главно 
се одвива во границите на земјата. 
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Табела 6.2.7. Учество на наставниците и соработниците  во работата  
       на конгреси, конференции, работилници 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни 3 0 1 
Меѓународни 11 6 5 

Семинари и работилници Домашни 4 6 6 
Меѓународни 0 0 2 

 

На научните манифестации наставно-научниот кадар на Институтот се претставува со усно 
излагање (Табела 6.2.8). 
 

Табела 6.2.8. Начин на презентација на трудовите 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 16 9 11 
Постер 0 0 0 

 

Во извештајниот период наставниците и соработниците од Институтот за физика оствариле вкупно 
88 учество на научни собири: 28 во 2016 година, 28 во 2017 година и 32 во 2018 година. Остварени се 4 
студиски престои во 2016 година, 4 во 2017 година и 5 во 2018 година. Распределбата по години според 
видот на собирот е прикажана во табелата 6.2.9. 

Табела 6.2.9. Број на наставници и соработници што учествувале на научни собири според видот на 
собирот, по календарски години 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни 4 2 5 
Меѓународни 13 17 12 

Семинари и работилници Домашни 5 3 6 
Меѓународни 6 6 9 

Студиски престои во странство  4 4 5 
Состаноци во странство  2 2 2 
Обуки во странство  4 3 2 

 

Табела 6.2.10. Број на изнесени научни собири трудови според начинот на презентација, по календарски 
години 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 18 19 20 
Соопштение 2 1 2 
Постер 5 5 7 
Апстракт 6 2 11 

 

Според спроведената анализа за евалуациониот период, наставно-научниот и соработничкиот 
кадар на Институтот за хемија учествувал на различни видови научни манифестации, главно на научни 
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конгреси, конференции и симпозиуми, но и на семинари и работилници (Табела 6.2.11). Така, во периодот 
2016-2018 учеството на меѓународни конгреси, конференции, симпозиуми е 74% наспроти учеството на 
домашни манифестации од 26%. Што се однесува до посетата на семинари и работилници, таа главно се 
одвива во границите на земјата.  

 

Табела 6.2.11. Учество на наставниците и соработниците  во работата  
       на конгреси, конференции, работилници 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни 57 13 17 
Меѓународни 72 80 97 

Семинари и работилници Домашни 33 26 24 
Меѓународни 5 7 12 

 

На научните манифестации наставно-научниот кадар на Институтот се претставува и со усно 
излагање и со постер презентација (Табела 6.2.12). 
 

Табела 6.2.12. Начин на презентација на трудовите 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 61 44 51 
Постер 77 54 61 

 

Спроведената анализа за евалуациониот период покажа дека научниот и соработничкиот кадар на 
Сеизмолошката опсерваторија учествувал на меѓународни конференции и конгреси, како и на домашни 
семинари и работилници (Табела 6.2.13). 

 

Табела 6.2.13. Учество на научниот и соработничкиот кадар на конференции, работилници и студиски 
престои на Сеизмолошката опсерваторија 

  2016 2017 2018 
Конгреси, конференции, 
спимпозиуми 

Домашни / / / 
Меѓународни 2 / 4 

Семинари и работилници Домашни 4 4 5 
Меѓународни / / / 

 

На научните манифестации научниот и соработничкиот кадар од опсерваторијата се претставува и 
со усно излагање и со постер презентација (Табела 6.2.14). 
 

Табела 6.2.14. Начин на презентација на трудовите на конференции и работилници 

 2016 2017 2018 
Усна презентација 2 1 2 
Постер / / 4 
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6.3. Научни трудови 

Во Табелата 6.3.1 претставен е збирен приказ на објавени трудови во списанија и зборници на 
трудови за периодот 2016-2018 година. Евидентно е дека наставниците и соработниците на Институтот за 
биологија објавиле голем број (465) научни трудови, од кои 37 во домашни, 237 во меѓународни списанија 
и 30 во зборници на трудови од конференции со меѓународно учество. За високата научно-истражувачка 
активност на членовите на Институтот говори и импозантниот број (161) на трудови објавени во 
списанија со фактор на влијание (IF). 

 

Табела 6.3.1. Објавени научни трудови во период 2016-2018 

 2016 2017 2018 
Трудови во домашни списанија 16 9 12 
Трудови во сите меѓунарoдни 
списанија  80 93 64 

Трудови во меѓунардни 
списанија кои имаат фактор на 
влијание 

51 57 53 

Зборници на трудови 10 13 7 
 

Во Табелата 6.3.2 претставен е збирен приказ на објавени трудови во списанија и зборници на 
трудови за периодот 2016-2018 година. Евидентно е дека наставниците и соработниците на Институтот за 
географија објавиле голем број (180) научни трудови, од кои 39 во домашни, 73 во меѓународни списанија 
и 68 во зборници на трудови од конференции со меѓународно учество. За високата научно-истражувачка 
активност на членовите на Институтот говори и импозантниот број (21) на трудови објавени во списанија 
со фактор на влијание (IF). 

  

Табела 6.3.2. Објавени научни трудови во период 2016-2018 

 2016 2017 2018 
Трудови во домашни списанија 14 15 10 
Трудови во сите меѓунарoдни 
списанија  23 10 19 

Трудови во меѓунардни 
списанија кои имаат фактор на 
влијание 

7 7 7 

Зборници на трудови 21 21 26 
 

Во извештајниот период членовите на Институтот имаат објавено повеќе од 50 трудови во 
домашни, меѓународни списанија и зборници со трудови, но исто така објавиле и неколку монографии. 
Така, во извештајниот период се објавени монографиите:  Исламизацијата на торбешите  и 
формирањето на торбешката субгрупа, од авторката Галаба  Паликрушева, уредник д-р Анета Светиева, 
„Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis“, уредници д-р Инес Црвенковска 
Ристеска и проф. Љупчо Ристески, „Антропологија на интимноста“ од д-р Ана Ашталковска – Гајтаноска, 
Зборникот трудови „Стратегии за симболичка изградба на нацијата во Југоисточна Европа“, уредници 
Љупчо Ристески и Пол Колсто и „Дервишкиот ред Халвети-Хајати во Охрид“, од асс. м-р Виктор 
Трајановски. 
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Во Табелата 6.3.3 претставен е збирен приказ на објавени трудови во списанија и зборници на 
трудови за периодот 2016-2018 година. Наставниците и соработниците на Институтот за етнологија и 
антропологија објавиле 90 научни трудови, од кои 18 во домашни, 54 во меѓународни списанија и 14 во 
зборници на трудови од конференции со меѓународно учество. Согласно податоците претставени во 
Табела 6.3.3, членовите на Институтот објавуваат и трудови во списанија со фактор на влијание (IF). 

 

Табела 6.3.3. Објавени научни трудови во период 2016-2018 

 2016 2017 2018 
Трудови во домашни списанија 6 6 6 
Трудови во сите меѓунарoдни 
списанија  12 24 18 

Трудови во меѓунардни 
списанија кои имаат фактор на 
влијание 

0 0 4 

Зборници на трудови 4 8 2 
 

Во Табелата 6.3.4 претставен е збирен приказ на објавени трудови во списанија и зборници на 
трудови за периодот 2016-2018 година. Евидентно е дека објавените трудови се во најголем дел пласирани 
меѓународно, бидејќи наставниците и соработниците на Институтот за математика објавиле 66 научни 
трудови, од кои 10 во домашни, 40 во меѓународни списанија и 16 во зборници на трудови од 
конференции со меѓународно учество.  

 

Табела 6.3.4. Објавени научни трудови во период 2016-2018 

 2016 2017 2018 
Трудови во домашни списанија 4 3 4 
Трудови во сите меѓунарoдни 
списанија  6 14 13 

Трудови во меѓунардни 
списанија кои имаат фактор на 
влијание 

1 3 2 

Зборници на трудови 2 8 6 
 

Бројот на објавени научни трудови од наставници и соработници на Институтот за физика според 
видот на публикацијата е прикажан во табелата 6.3.5. според податоците од Scopus. 

Табела 6.3.5. Број на научни трудови според видот на публикацијата, по календарски години 

 2016 2017 2018 
Домашни списанија, зборници на трудови и книги 4 2 8 
Меѓународни списанија со меѓународен 
уредувачки одбор 7 10 7 

Трудови во меѓународни списанија кои имаат 
фактор на влијание 9 9 11 

Зборници на трудови од меѓународни 
конференции и работилници 2 2 3 

Зборници на трудови од меѓународни 7 10 10 
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конференции и работилници со меѓународен 
уредувачки одбор 

 
И покрај тешката состојба во која се наоѓа Институтот за физика во овој период, во отсуство на 

проекти, помошен кадар, асистенти, како и средства за работа, вработените, и покрај големиот број на 
часови, се активни во научната работа што може да се види со постигнатите резултати, кои се 
презентирани во Taбела 6.3.5. Во 2016 година се печатени научни трудови во 25 меѓународни и 4 
домашни списанија, во 2017 во 31 меѓународно и 2 домашни списанија, во 2018 година, 31 во 
меѓународно и 8 во домашни списанија.  

Во Табелата 6.3.6 претставен е збирен приказ на објавени трудови во списанија и зборници на 
трудови за периодот 2016-2018 година. Евидентно е дека наставниците и соработниците на Институтот за 
хемија објавиле голем број (465) научни трудови, од кои 37 во домашни, 250 во меѓународни списанија и 
34 во зборници на трудови од конференции со меѓународно учество. За високата научно-истражувачка 
активност на членовите на Институтот говори и импозантниот број (173) на трудови објавени во 
списанија со фактор на влијание (IF). 

Табела 6.3.6 Објавени научни трудови во период 2016-2018 

 2016 2017 2018 
Трудови во домашни списанија 16 9 12 
Трудови во сите меѓунарoдни 
списанија  82 99 69 

Трудови во меѓународни 
списанија кои имаат фактор на 
влијание 

53 63 57 

Зборници на трудови 13 14 7 
 

Во Табелата 6.3.7 претставен е збирен приказ на објавени трудови во списанија и зборници на 
трудови за периодот 2016-2018 година. Евидентно е дека објавените трудови се во најголем дел 
публикувани во домашни списанија, бидејќи научниот и стручниот кадар од Сеизмолошката 
опсерваторија објавиле 10 научни трудови, од кои 8 во домашни, а 2 во меѓународни научни списанија. 

 

Табела 6.3.7. Објавени научни трудови во период 2016-2018 

 2016 2017 2018 
Трудови во домашни списанија 1 5 2 
Трудови во сите меѓунарoдни 
списанија  

/ / 1 

Трудови во меѓународни 
списанија кои имаат фактор на 
влијание 

/ / 1 

Зборници на трудови / 2 5 

 

6.4. Конференции, предавања и семинари организирани од институтите на ПМФ 
 
 Во извештајниот период Институтот за биологија не учествуваше во организирање на 
конференции, предавања и семинари. 
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Во извештајниот период Институтот за географија не учествуваше во организација на 
конференции и семинари, меѓутоа, Институтот беше организатор на неколку предавања, и тоа: 

 

1. Associate Professor Robert Bagdi, Pallasz Athene University, Szolnok, Hungary. (Септември, 2017) 

2. Professor Predrag Manojlovic, Faculty of geography, University of Belgrade, Serbia. (07.04.2017) 

3. Аssistant professor Sanja Manojlovic, Faculty of geography, University of Belgrade, Serbia. (07.04.2017) 

4. Professor Drago Perko, Department for Regional Geography, Research Centre of the Slovenian Academy 
of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia (Јуни, 2018)  

Во 2015/16 година на Институтот за етнологија и антропологија, беа огранизирани работилници 
под наслов: „За терминологијата во објавените преводи во етнолошката и антрополошка литература“ и 
работилница „Терминолошки дилеми во македонската етнологија и антропологија“ на кои учество зеле 
членови и студенти на ИЕА и голем број соработници од сродни дисциплини. 

Во 2018 година ИЕА во соработка со организациите ЦЕИПА и МСЕД беа организирани два 
форума: „Етнолошкото културно наследство во Република Македонија меѓу теоријата и праксата“, проект 
од национален интерес во културата од областа на заштитата на недвижното, движното и нематеријалното 
културно наследство за 2018 година/ 30.05.2018, Министерство за култура на РМ“ и „Унапредување на 
елементите на заштитата на етнолошкото културно наследство во РМ“, проект од национален интерес во 
културата од областа на заштитата на недвижното, движното и нематеријалното културно наследство за 
2018 година/ 20.09. 2018. Истата година на Институтот за етнологија и антропологија беше организирана 
16 Mеѓународна студентска конференција со наслов: „Balkan Cultural Heritage, Borders, Boundaries, Images, 
Interpretations, Protections Practices and Tourist Perspectives“  со поддршка на меѓународната академска 
мрежа „Border Crossing Network“. Од 2015 година секоја година, во организација на ИЕА и во соработка 
со колеги од други универзитети од Балканот започна и до денес се реализира меѓународниот проект 
Пролетната школа „Социјализмот како културно наследство. Општество, култура и сеќавања“, во Крива 
Паланка, Македонија и под раководство на проф. д-р Љупчо Ристески. 

Во извештајниот период Институтот за математика учествуваше во организирање на следниве 
настани, конференции, предавања и семинари: 

- Трет семинар „Математика и примени“ (ПМФ, 14-15 декември 2018) 

-  Манифестација за популаризација на природните науки „Ноември - Месец на науката“ 
2018 (ПМФ, 10-24 ноември 2018) 

-  Конференција за образованието по природни науки и математика (ПМФ, 23-24 март 2018) 

-  Втор семинар „Математика и примени“ (ИМ, ПМФ, 6-7 декември 2017) 

-  Манифестација за популаризација на природните науки „Ноември - месец на науката“ (ПМФ, 11-
26 ноември 2017) 

- Прв семинар „Математика и примени“ (ИМ, ПМФ, 14 декември 2016) 

-  International Conference on Topology and its Applications ICTA,18-22 September 2016, 
Ohrid, Republic of Macedonia 

-  VI Congress of Mathematicians of Macedonia (Ohrid, June 15-18, 2016) 

- Работилница „Математиката и предвидувањата“ (ИМ, ПМФ, 11 мај 2016 година) 

Институтот за физика како коорганизатор со Друштвото на физичарите на Република Македонија 
учествуваше во реализацијата на Дванаесеттата Конференција на Друштвото на физичарите на Република 
Македонија, којашто се одржа во септември 2016 година во Скопје.  

http://im-pmf.weebly.com/tret-seminar-matematika-i-primeni.html
http://im-pmf.weebly.com/noemvri-mesec-na-naukata-2018.html
http://im-pmf.weebly.com/noemvri-mesec-na-naukata-2018.html
http://im-pmf.weebly.com/konferencija-za-obrazovanieto-po-prirodni-nauki-i-matematika.html
http://im-pmf.weebly.com/vtor-seminar-matematika-i-primeni.html
http://im-pmf.weebly.com/noemvri-mesec-na-naukata.html
http://im-pmf.weebly.com/noemvri-mesec-na-naukata.html
http://im-pmf.weebly.com/seminar-matematika-i-primeni.html
http://icta.pmf.ukim.mk/
http://icta.pmf.ukim.mk/
http://cmm2016.smm.com.mk/
http://im-pmf.weebly.com/rabotilnica-matematikata-i-predviduvanjata.html
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Во септември 2017 година, Природно-математичкиот факултет организираше интерна 
конференција под наслов „Научноистражувачката работа на Природно-математичкиот факултет: Визија за 
развој на високото образование и научноистражувачката дејност во Македонија“ на која учествуваше и 
Институтот за физика. 

Во периодот од 27 до 30 септември 2018 година, во Охрид се одржа 13
та 

Меѓународна 
Конференција на Друштвото на физичарите на Република Македонија, организирана од ДФРМ во 
соработка со Институтот за физика.  

Во периодот од 2 до 5 јуни 2019 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа 
Корејско-Македонски симпозиум насловен како “The Korea-Macedonia joint symposium on IT and energy 
materials”. Симпозиумот е прва активност во рамките на потпишаните меморандуми за соработка со 
Универзитетот Јеугнам во Јужна Кореја. 

Секоја година се одржува Школата на млади физичари, Школата по астрономија, како и 
државниот натпревар по физика за основни и средни Училишта.  

Во извештајниот период Институтот за хемија и Сојузот на хемичарите и технолозите на 
Македонија, чие седиште е на Институтот за хемија, беа коорганизатори на 24-тиот Конгрес на 
хемичарите и технолозите на Македонија, септември 2016, 12-тиот Студентски конгрес, East-West 
Chemistry conference, октомври 2017 и 25-тиот Конгрес на СХТМ, септември 2018. Одржани се три 
семинари за наставниците по хемија од основните и средните училишта, од кои два во 2016 и еден во 2017 
година. Сојузот на хемиачрите и технолозите на Македонија во соработка со професорите од Институтот 
за хемија секоја година организира натпревари по хемија за ученици од основните и средните училишта, 
во три круга: општински, регионален и државен натпревар. Професорите од Институтот за хемија 
учествуваат во подготовките и селекцијата на ученици кои ја претставуваат нашата држава на 
меѓународните натпревари по хемија.  

 

6.5. Издавање на научно списание 
 

Институтот за биологија издава една научна публикација - Biologia Macedonica. 

Во извештајниот период Институтот за географија нема издадено научна публикација, меѓутоа 
истиот е издавач на Годишен зборник, билтен за физичка географија и билтен за социоекономска 
географија. 

Во извештајниов период (2016 – 2019) година од печат се излезени 4 броја од институтското 
списание ЕтноАнтропоЗум. 

Институтот за Етнологија и антропологија издава публикации рецензирани како УЧЕБНИЦИ во 
хартиена форма (6 наслови) и тоа: 

 
Антропологија на интимноста во македонската народна култура 
Ашталковска Гајтаноска, Ана 
Вид граѓа - стручна мон.  
Издание - Специјално издание 
Издавање и производство - Скопје : Природно-математички факултет, Институт за етнологија и 

антропологија, 2016 
 
Стратегии за симболичка изградба на нацијата во Југоисточна Европа 
Вид граѓа - стручна мон.  
Издавање и производство - Скопје : Природно-математички факултет, Институт за етнологија и 

антропологија, 2016 
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Исламизацијата на торбешите и формирањето на торбешката субгрупа 
Паликрушева, Галаба 
Вид граѓа - стручна мон.  
Издавање и производство - Скопје : Природно-математички факултет, Институт за етнологија и 

антропологија, 2016 
 
Against all odds : ethnology and anthropology between theory and praxis 
Вид граѓа - зборник на трудови на конференција  
Издавање и производство - Skopje : Faculty of natural sciences and mathematics, Institute of Ethnology 

and anthropology, 2017 
 
Дервишкиот ред халвети-хајати во Охрид 
Трајановски, Виктор 
Вид граѓа - стручна монографија  
Издавање и производство - Скопје : Центар за етнолошки истражувања и применета антропологија : 

Природно-математички факултет, Институт за етнологија и антропологија, 2018 
 
Етнолошко и антрополошко проучување на дервишкиот ред бекташи од село Канатларци, 

Прилепско 
Трајановски, Виктор 
Вид граѓа - книга ;  
Издавање и производство - Скопје : Природно-математички факултет, Институт за етнологија и 

антропологија, 2019 
 

Институтот за математика издава повеќе научни публикации и тоа: 

1. Годишен зборник на Институтот за математика, Природно-математички факултет на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (Annuaire de l'Institute des Mathématiques, Faculté des 
Sciences de l'Université "Sv. Kiril et Metodij" - Skopje) 

 ISSN 0351-7441 
 Индексирано во: Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematik  
 
2. Mathematica Macedonica 

 ISSN 1409 9721 
 Индексирано во: Mathematical Reviews, Zentralblatt fur Mathematik  
 

       3. Членовите на Институтот за математика при ПМФ во Скопје, активно учествуваат во работата на 
Математичкиот Билтен којшто е во издание на Сојузот на математичарите на Македонија, од самиот негов 
почеток во 1950 година. Затоа, имаме интерес да го зачуваме ова наше математичко културно наследство 
во електронска форма на интеренет страницата на Инстититутот за математика. 

Математички Билтен 
 ISSN 0351-336X (print)      
 ISSN 1857-9914 (online) 
 
 Индексирано во:  
Mathematical Reviews (MathSciNet) 
Zentralblatt fur Mathematik 
Реферативный журнал "Математика" 

http://im-pmf.weebly.com/godisen-zbornik.html
http://im-pmf.weebly.com/godisen-zbornik.html
http://im-pmf.weebly.com/godisen-zbornik.html
http://im-pmf.weebly.com/mathematica-macedonica.html
http://im-pmf.weebly.com/matematichki-bilten.html
https://mathscinet.ams.org/dmr/JournalListM.html
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?jc=MATBI1
https://zbmath.org/
http://www.viniti.ru/products/abstract-journal
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EBSCO  
Crossref 

 Научно-популарни публикации 

Како резултат од одржаните семинари „Математика и примени“ излегоа неколку зборници од научно-
популарни трудови и зборници на трудови за наставата по математика.  Излагачите на досегашните 
Семинари се потрудија да ни ја пренесат пораката за убавината и корисноста на математиката и дека таа е 
јазик на нашата реалност. 

Тоа се: 

1. Математички омнибус - Книга 1 (2017) 
 Научно-популарни трудови од Првиот семинар „Математика и примени“ 
 
 CIP - Каталогизација во НУБ 51(062)  
 ISBN 978-608-4762-12-6 
 COBISS.MK-ID 104045578 

 
2. Математички омнибус - Книга 2 (2017) 

 Трудови за наставата по математика од Првиот семинар „Математика и примени“ 
 
 CIP - Каталогизација во НУБ 51(062) 
 ISBN 978-608-4762-13-3 
 COBISS.MK-ID 104046346 

 
3. Математички омнибус - Книга 3 (2018) 

 Научно-популарни трудови од Вториот семинар „Математика и примени“ 
 
 CIP - Каталогизација во НУБ 51(062)  
 ISBN 978-608-4762-17-1 
 COBISS.MK-ID 108138506 

 
4. Математички омнибус - Книга 4 (2018) 

         Трудови за наставата по математика од Вториот семинар „Математика и примени“ 
 
          CIP - Каталогизација во НУБ 51(062)  
        ISBN 978-608-4762-18-8 
         COBISS.MK-ID 108298762 
 
 На Институтот за математика во насока на популаризација на математиката успешно работи и 
порталот ПОИМ, кој е Портал на Институтот за математика http://poim-pmf.weebly.com/. 

Институтот за физика еднаш годишно ја издава научната публикација Physica Macedonica. 

На Институтот за хемија е седиштето на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија чии 
членови се повеќето наставници и соработници, кој се јавува како издавач на научната публикација  
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering – MJCCE. За прв пат е издадена во 1974, а сега 
се издава два пати годишно и содржи прегледни трудови, оригинални научни трудови, куси соопштенија, 
професионални трудови и други интересни вести од сите области на хемијата и технологијата. Сите 
трудови се на англиски јазик и се рецензирани од страна на најмалку двајца независни рецензенти. 
Трудовите објавени во MJCCE се вклучени во најважните бази на научни публикации: Chemical Abstracts, 
Scopus, EBSCO, Science Citation Index-Expanded, Web of Science, Chemistry Citation Index - Extended, 

http://im-pmf.weebly.com/seminar-matematika-i-primeni.html
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-1.html
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-1.html
http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=104045578
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-2.html
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-2.html
http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=104046346
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-3.html
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-3.html
http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=108138506
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-4.html
http://im-pmf.weebly.com/matematicki-omnibus-kniga-4.html
http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=108298762
http://poim-pmf.weebly.com/
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Journal Citation Report/ Science Edition итн. MJCCE е списание со слободен пристап и за 2019 има SCI 
фактор на влијание (impact factor) од 0,829. 

 
 
7. ФИНАНСИРАЊЕ 

Факултетот остварува приход по основа на средства од Министерството за образование и наука 
(буџетска сметка) и средства од студенти, научно-истражувачки и апликативни проекти и други донации 
(сопствена сметка). 

Годишниот приход на буџетската сметка во 2016 година изнесува 97,9 милиони денари вкупно со 
плати и надоместоци: 

 а) само за плати и надоместоци: 81,8 милиони денари 

 б) сите други приходи од Буџет: 17,1 милиони денари. 

 

Годишниот приход на буџетската сметка во 2017 година изнесува 100,5 милиони денири вкупно со 
плати и надоместоци: 

а) само за плати и надоместоци: 81,3 милиони денари 

 б) сите други приходи од Буџет: 21,5 милиони денари. 

 

Годишниот приход на буџетската сметка во 2018 година изнесува 104,8 милиони денари вкупно со 
плати и надоместоци: 

 а) само за плати и надоместоци: 87,01 милиони денари 

 б) сите други приходи од Буџет: 20,05 милиони денари. 

  

Детален преглед на приходите по одредени ставки е даден во следната табела: 

 
МОН 

(основна дејност) 

МОН 

Научно-
истражувачки 

проекти) 

Уплати од 
студенти 

Соработка со 
стопанство 

2016 97.899.883,00 1.068.286,00 26.854.952,00 3.524.616,00 

2017 100.471.379,00 2.408.009,00 27.327.855,00 5.583.518,00 

2018 104.871.347,00 2.195.943,00 25.268.529,00 5.069.497,00 

 

 

8. СОРАБОТКА СО СТОПАНСТВО 

Соработката на Факултетот со стопанството се одвива преку следниве форми: експертски и 
стручни услуги за потребите на стопанските субјекти, заеднички развојно-истражувачки проекти, 
консултантски и услуги, вештачење, студентски пракси, спонзорирање промоција на дипломирани 
студенти, спонзорирање настани на Факултетот и сл.  
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Важно е да се напомне дека дел од експертската лабораторија за анализа на стоки при Царината на 
Република Македонија е сместена во просториите на факултетот (на Институтот за хемија) и нејзината 
стручно-апликативна дејност се одвива под експертиза на тим истражувачи вработени при Факултетот.  
Покрај ова, факултетот располага и со лабораторија за анализа на нафтени деривати, и преку нејзината 
работа отсварена е соработка скоро со сите стопански субјекти од петрохемискиот сектор (Окта, 
Макпетрол итн.).  

Факултетот отсварува и интензивна стручно-апликативна соработка во форма на давање на 
експертски анализи и елаборати за потребите на Министерството за екологија, Министерството за 
здравтсво, како и со другите институции на државата од секторот на туризмот, животната средина, како и 
со тела кои се надлежни за демографскиот развој на земјата.   

Во продолжение следува листата на дел од стопанските субјекти со кои ПМФ има успешна 
соработка: Алкалоид, Кемет-електроникс, Џонсон-Мети, Бучим, Окта, Макпетрол и повеќе од 140 други 
компании и организации. Од нив значителем дел се и основни училишта во кои се реализира практична 
настава-хоспитации на студентите од наставните насоки.  

 

9. НАДВОРЕШНА СОРАБОТКA 

ПМФ продолжува интензивно да работи на поттикнување на надворешната соработка и 
склучување на договори за меѓусебна соработка со универзитетите во Република Македонија и МАНУ, 
како и со универзитетите од европските и балканските земји. Билатералната долгорочна соработка со 
странски универзитети се реализира во области коишто директно ги одразуваат приоритетите и 
интересите на партнерите, а се однесува на билатералните, регионалните и мултилатералните форми на 
академска размена и директната соработка на образовните институции во делот на образовната, 
научноистражувачката и техничко-технолошката дејност.  

ПМФ е седиште на официјалното претставништво на една од најголемите германски фондации за 
академска размена ДААД (Deutsche Akadamishe Austaush Dienst), преку која се одвива интензивна размена 
на студeнти и научен кадар. Покрај ова, факултетот е седиште на граѓанската асоцијација „Хумболт и 
ДААД Клуб-Македонија“ преку кое се остварува соработка и со Хумболт фондацијата од Германија, како 
една од најпрестижните фондации за подршка на академската размена на највисоко стручно ниво.  

Важно е да се истакне и дека на крајот од  2018 година започна реализација на проект, а со тоа и 
важна соработка со националниот иститут за хемија во Љубљана, Словенија, преку НАТО алијансата. 

Листата на универзитети и истражувачки центри со кои соработува ПМФ се состои од повеќе од 
100 институции од Европа и светот, меѓу кои поважни се следниве земји: Обединетото Кралство, 
Шпанија, Португалија, Германија, Франција, Италија, САД, Русија, Полска, Австрија, Холандија, 
Јапонија, Романија, Србија, Бугарија, Хрватска, Словенија, Албанија, Белгија, Шведска, Финска, 
Унгарија, и Косово. 
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10. РЕЗИМЕ НА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 

Природноматематичкиот факултет во Скопје успешно продолжува да ја остварува својата мисија 
на установа во високото образобвание. Таа дава солидно базично и стручно образование на 
додипломските и постдипломските студии.  

Факултетот нуди нови атрактивни студиски програми, со што во извештајниот период привлече 
поголем интерес за запишување, што веруваме ќе продолжи и во иднина. Концепцијата на студиските 
програми опфаќа дел задолжителни предмети и широка лепеза на изборни предмети. Наставата на 
додипломските студии главно е екс-катедра со користење на современа визуелни методи. 

Факултетот располага со квалитетен наставно-научен и соработнички кадар со кој се обезбедува 
висок кавлитет на наставата и вежбите.  

Опремата за лабораториски вежби на додипломските студии е дел обновена. Опремата за 
научно¬истражувачка работа е главно обновувана во рамките на поголемиот број научно-истражувачки 
проекти.  

Научноистражувачката работа и меѓународната соработката се на многу високо ниво, со голем 
број  на научни трудови презентирани на меѓународни и домашни научни собири и со голем број на 
домашни и меѓународни проекти. На Факултетот редовно гостуваат поканети предавачи од странство, и 
наши наставници и соработници гостуваат на странски универзитети.  

Во продолжение следува резиме на резултатите од самоевалуацијата според SWOT анализата. 

 

SWOT анализа на студиите од прв циклус 

Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- нови и современи студиски програми; 
- можност за избор од голем фонд на 

понудени изборни предмети; 
- компетентен наставен кадар; 
- современи средства настава; 
- полагањето преку парцијални испити; 
- постоење учебници и скрипти за 

поголемиот број предмети; 
- достапност на литература и 

материјали во електронска форма 
преку порталот за учење. 

- доминира настава екс-катедра; 
- недоволно интерактивна настава; 
- застареност на опрема за 

лабораториски вежби; 
- недоволна комуникација наставник и 

студент. 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- мобилност на студентите за 

остварување кредити на други 
високообразовни институции. 

- поради несразмерниот број на 
студенти се случува на одредени 
студиските програми некои од 
изборните предмети да не може да се 
активираат, додека на други студиски 
програми одредени предмети да бидат 
избрани од преголем број студенти. 

 

SWOT анализа студиските програми на студиите од втор и трет циклус 

Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- голем број наставници со високи 

квалификации и референци 
- нема организирана настава за 

програмите со мал број на студенти 
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- вклучување на студентите во научно-
истражувачки и апликативни проекти 

- иновирање на содржините и 
предметите 

- организирана настава за програмите 
со над 6 кандидати 

(менторски тип) 
- дел застареност на опрема за 

практични истражувања 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- мобилност на студентите за 

остварување кредити на други 
високообразовни институции. 

- големи разлики во бројот на 
кандидати помегу студиските 
програми 

- големи разлики во просечната 
оптовареност на наставниците 

 

SWOT анализа за наставно-научниот и соработнички кадар 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- обезбеденост со кадар со капацитет и 

расположеност за развој и 
усовршување на студиските програми 
за додипломско и последипломско 
образование; 

- оспособеност на наставно-научниот 
кадар за реализација на 
научноистражувачки и апликациони 
проекти. 

- недостаток соработнички кадар; 
- “стареење” на наставниот кадар; 
- отсуство на финансиски услови за 

обезбедување на континуирано 
усовршување на наставничкиот и 
соработничкиот кадар; 

- бројот на наставно-научен и 
соработнички кадар не кореспондира 
со бројот на предмети по одделни 
студиски програми. 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- можност за анагажирање на 

дополнителен соработнички кадар од 
студентите на последипломски и 
докторски студии; 

- можност за соработка со стопанството 
низ формата на ангажирање на 
истакнати експерти од праксата. 

- ограничувања на вработувањата на 
наставно-научни и соработнички 
кадри; 

- промена на условите дефинирани во 
националната законска регулатива за 
високото образование; 

- ограничени финансиски средства за 
едукација и усовршување на научни 
кадри. 

 

SWOT анализа за наставна ангажираноста на студиите од прв циклус 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- добра покриеност на наставата на сите 

студиски програми 
- неповолна старосна структура 
- преоптовареност на одредени 

наставници или соработници 
- голема оптовареност на 

соработниците  
- недоволен број на соработници 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- анагажирање на дополнителен 

соработнички кадар од студентите на 
- големи ограничувања за вработување 

нов кадар 
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последипломски и докторски студии; 
- вработување млади кадри преку 

проекти. 
 

SWOT анализа за просторна и материјална опременост 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- современа аудиовизуелна опрема за 

изведување на наставата; 
- целосна компјутеризација; 
- опремени нови лаборатоии; 
- интернет приклучоци за потребите на 

студентите, академскиот и  
административниот кадар. 

- дел застарена опрема за 
лабораториски вежби; 

- мал број и недоволно опремени 
компјутерски и специјализирани   
училници. 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- доопремување на лабораториите со 

спонзорства. 
- лоша економска состојба во државата 

 

SWOT анализа за научноистражувачката дејност 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- задоволително ниво на бројот на 

учества во научни проекти; 
- компетентност за учество на странски 

научни собир; 
- континуирано следење на најновите 

научни и стручни; 
- учество во европски проекти. 

- недостаток на фондови и средства за 
учество и презентација на научни 
сознанија, 

- нема финансирање од МОН за научно-
истражувачки проекти, 

- нема финансии од МОН за 
унапредување на научно-
истражувачкиот кадар, 

- недоволни финансии за вклучување на 
млад истражувачки кадар во 
европските проекти., 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- вклучување на младите соработници 

во научноистражувачката работа; 
- унапредување на соработката со 

светски водечки научни 
универзитетски центри; 

- можност за вработувања финансирани 
од проекти; 

- континуирано научно и стручно 
усовршување на наставниот кадар на 
факултетот; 

- мобилност на наставниот и 
соработничкиот кадар во меѓународни 
рамки; 

- соработка со сродни институции од 
земјава и во странство во наставната и 
научната дејност. 

- недостаток од финансиски средства 
заради лошата економска ситуација; 

- паѓачки тренд на домашните проекти, 
- недостаток на  финансиски средства за 

континуирано научно усвршување на 
наставниот кадар, 

- недостаток на  финансиски средства за 
унапредување на соработката со 
светски водечки  универзитети и 
научно-истражувачки институции. 
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SWOT анализа за финансиите 

Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- постојани приходи од МОН за основна 

дејност 
- превземени мерки за штедење 

- намалени приходи од уплати од 
студенти 

- недоволно искористување на 
меѓународни фондови за 
научноистражувачки проекти 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- поголем ангажман на сите вработени 

за зголемување на бројот на запишани 
студенти 

- понуда на настава на англиски јазик за 
привлекување странски студенти 
(поголема школарина) 

- зголемување на учеството на ПМФ во 
меѓународни научноистражувачки и 
апликативни проекти 

- одлив на дипломирани студенти на 
постдипломски студии во странство, 

- неповолни можности за соработка и 
вклучување во меѓународни научни 
проекти . 

 
Скопје,  2021 год. 
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