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Вовед 

Фундаменталните науки отсекогаш биле основа за техничко-технолошки развиток на 
општеството. Астрономијата и астрофизиката се научни области кои во 21 век 
интердисциплинарно се поврзуваат со повеќето природни, технички, медицински и 
општествени науки. Податоците кои се собираат од меѓународните мрежи на оптички, радио и 
други видови на телескопи, поставени на површината на Земјата или во нејзината орбита, чинат 
огромна база за чија обработка се потребни голем број на меѓународни експерти. Последните 
години, физичките и хемиските лаборатории во целиот свет дел од времето го посветуваат на 
експерименти од областа на астрофизиката. Нивна цел се  истражувања кои ќе помогнат во 
одгатнувањето на информациите кои вселенските телескопи и мисии секојдневно ги испраќаат 
до астрономските центри. Голем број на астрофизичари се посветени и на теориски истражувања 
и моделирање на внатрешноста на ѕвездите, сложените динамички процеси кои ја чинат 
структурата на нивните спектри, како и конструкција на временски модели кои ја предвидуваат 
ѕвездената еволуција. Секоја држава во светот има потреба од обучени астрономи кои ќе дадат 
свој придонес во глобалните истражувања на вселената, но и ќе помогнат во разбивањето на 
предрасудите и развивањето на свесноста за значајот на астрономијата и астрофизиката во 
современите општества.  
Поради сето тоа, денес примарна цел на секоја земја е да се развиваат научните и истражувачките 
потенцијали и да се создаваат услови за истражувачка работа во сите области на физиката и 
примена на достигнувањата од овие истражувања. 

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

Студиите по физика на Природно-математичкиот факултет ја следат секоја промена во светските 
текови, а исто така и промените во Законот за високо образование и Законот за научна дејност. 
Со последната промена на Законот за високото образование (Сл. весник на Република 
Македонија бр. 82/18) се наметна потребата за усогласување и внесување на извесни 
промени во студиските програми, кои имаат за цел да ги осовременат студиите и да ги 
направат уште покомпатибилни со соодветните студии од Европските универзитети. Покрај 
осовременувањето кое се однесува на содржината, најголемата промена во структурата на 
студиската програма се однесува на застапеностa на задолжителните и изборните предмети и 
нивното вреднување. Така, сега, согласно чл. 139 ст. 3 од Законот за високото образование, 
релативната застапеност на задолжителните и изборните предмети е променета и 
дефинирана е преку бројот на кредити; променето е вреднувањето на предметите и се 
дефинираат таканаречени “прозорци за мобилност” кои овозможуваат изведување настава 
и на англиски јазик.  

Проектот не се однесува на нова студиска програма, туку тој предвидува измени и дополнување 
на веќе постоечката студиска програма. Студиите од втор циклус по астрономија и астрофизика 
физика кои се предмет на овој Проект се веќе акредитирани од Одборот (Решение 12-79/12 од 
25.2.2016, а на стр.7 и 8 подетално се дадени решенијата од Одборот за акредитација на високото 
образование на Република Македонија како и решенијата за отпочнување со работа издадени од 
МОН). 

Елаборатот на Проектот за измени и дополнувања на студиската програма од вториот 
циклус студии по астрономија и астрофизика е направен согласно чл. 140 од Законот за 
високото образование (Службен весник бр.82/18). 

 



5 
 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 
ОД ВТОРИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ 

 

0. Карта на Природно-математичкиот факултет, Институт за физика 

 

2.1. a). Карта на Природно-математичкиот факултет 

 

0. Карта на Природно-математичкиот факултет, Институт за физика 

Назив на високообразовната 
установа 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

Природно-математички факултет - Скопје 

Седиште Ул. Архимедова, бр. 3, 1000 Скопје  

Интернет страница  http://www.pmf.ukim.edu.mk/ 

Вид на високообразовната 
установа 

Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот (на 
приватна високообразовна 
установа 

Собрание на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податоци за последната 
акредитација  

 

 

Назив на студиската 
програма 

ПРВ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

БИОЛОГИЈА 

биохемија и физиологија 1409-529/5 од 
26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 
18.1.2019г 

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

 молекуларна биологија 

со генетика 

1409-529/6 од 
26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 
18.1.2019г 

биологија - наставни 

кадри за средното oбр.) 

1409-529/15 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

  

нутриционизам 

17-529/2 од 20.6.2017г. УП 1 14-1327 од 7.8.2017 

                                                        ГЕОГРАФИЈА 
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наставна географија 12-211/2 од 15.3.2016 УП 1 14-612 од 11.4.2016 

географски 
информациски системи 

12-221/2 од 9.2.2015 УП 1 14-610 од 9.4.2015 

демографија 12-60/2 од 19.5.2015 УП 1 14-1776 од 
29.10.2015 

туризам 1409-156/3 од 
19.3.2018 

УП1бр.14 од 30.8.2018 

                                    

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

17-527/3 од 17.8.2017г. 14-2270 од 17.11.2017 г. 

 

менаџмент и заштита на 
културно наследство 

1409-389/4 од 
24.9.2020 

во постапка 

                                                     МАТЕМАТИКА 

наставна математика 

 

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

теориска математика 

 

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

математичко 
програмирање 

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

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

 

Математика-физика  1409-186/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 
30.8.2018 

 

ФИЗИКА 

Наставна физика 17-477/2 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 

Теориска физика 17-222/2 од 23.3.2017 УП1 14-853 од 8.5.2017 

 

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

 

Геофизика и 
метеорологија 

17-475/2 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 

Астрономија и 
астрофизика 

17-374/2 од 13.1.2017 УП1 14-410 од 20.4.2017 

 

Медицинска физика 17-476/2 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 

Физика на компјутерски 
хардвер 

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

13-9101/4 од 14.8.2013 

Форензичка физика 12-305/2 од 13.3.2013 13-7583/4 од 20.5.2013 

Физика на сончева 
енергија 

12-305/3 од 13.3.2013 13-7583/4 од 20.5.2013 

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17–528/2 од 23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 

 

применета хемија 17–526/2 од 23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 

 

применета хемија – 
аналитичка биохемија 

1409-525/3 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

применета хемија – 
хемија на животната 
средина 

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

28.11.2012 

13-9101/4 од 14.08.2013 
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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 
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демографија 12-139/2 од 
23.02.2016 

 

УП 1 14-3420 од  

17.1.2017 

географија 1409-271/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

Картографија и 
географски 
информациски 
системи 

1409-272/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

17-530/2 од 
16.10.2018 

УП 1 бр. 14-2873 од 
18.1.2019г. 

 

МАТЕМАТИКА 

Математички науки и 
примени 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета 
математика-
математичко 
моделирање и 
оптимизација 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

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

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Математичко 
образование во 
основно и средно 
училиште 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

 

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17 -33/4 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
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применета хемија 17 -33/2 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

 применета хемија - 
аналитичка биохемија 

17 -33/3 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

    

ФИЗИКА 

применета физика 12-79/7 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

теориска физика 12-79/6 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

метеорологија 12-79/8 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

геофизика 12-79/11 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

астрономија и 
астрофизика 

12-79/12 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

сончева енергија 12-79/4 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

методика на наставата 
по физика 

12-79/9 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

медицинска физика 12-79/10 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

физика за 
компјутерски хардвер 

12-79/5 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 

 

Назив на студиската 
програма 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

Биологија -биохемиja 
и физиологија 

1409-37/4 од 
18.4.2018 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

екологија  

 

1409-37/2 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија -
таксономија 

1409-37/3 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија-
молекуларна 
биологија 

1409-37/5 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 
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ГЕОГРАФИЈА 

географија  1409-273/2 од 
27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 
18.1.2019г. 

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

1409-443/2 од 

7.2.2019 

УП 1 бр. 14-3577 од 3.5.2019г 

 

МАТЕМАТИКА 

математички науки и 
примени 

1409-80/2 од 
16.10.2018г 

УП 1 бр. 14-2835 од 
18.1.2019г. 

 

ФИЗИКА 

физика 1409-412/2 од 
21.3.2018г. 

УП1 бр. 14-848 од 19.4.2018 

 

ХЕМИЈА 

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

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за кои е 
добиена акредитација 

Природно-математичко, техничко-технолошко, општествено, хуманистичко 

Единици во состав на 
високообразовната установа 1. Институт за биологија,  

2. Институт за географија,  
3. Институт за етнологија и антропологија,  
4. Институт за математика, 
5. Институт за физика, 
6. Институт за хемија и  
7. Сеизмолошка опсерваторија 

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

ПРВ ЦИКЛУС 

 

Студиски програми по биологија 

Биологија (за наставен кадар во средно образование) 

Биохемија и физиологија 
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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  

Студиски програми по физика 

Наставна физика 
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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 
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Картографија и географски информациски системи  

Демографија 

Туризам двегодишни 

Туризам едногодишни 
Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 
Студиски програми по математика 

математички науки и примена 

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

оптимизација  

применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко 
моделирање во економија 
Студиски програми по физика 

применета физика,  

теориска физика,   

медицинска физика,  

геофизика,  

метеорологија,  

астрономија и астрофизика 

сончева енергија 

методика на наставата по физика 

физика за компјутерски хардвер 

 

Студиски програми по хемија 

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија - Аналитичка биохемија 

 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 

Биохемија и физиологија 
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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 хрома-
тограф; гасен хроматограф со масен детектор; течен хроматограф (HPLC); 
течен хроматограф со масен детектор; два електрохемиски инструменти 
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(потенциостат/галваностат); два мобилни, микропотенциостати (погодни 
за работа со студенти); 2D-електрофореграм 

 пламенфотометар; неколку рефрактометри; кондуктометри; поголем број 
рН-метри; аналитички ваги; сушари; печки за жарење; центрифуги; 
апаратура за добивање дестилирана вода; 

 Апаратура за X-зраци Leybold; Осцилоскоп Voltcraft 630; Мултиметар 
Voltcraft 401; Мултиметар CHY 21; Мултиметар OGSM 61; Мултиметар 
OGSM 61; Стабилизиран исправувач Voltcraft TNG 30; Стабилизиран 
исправувач PS-302-A; абилизиран исправувач Iskra MA 4165; Функциски 
генератор Iskra MA 3733; Реглер трансформатор Iskra; Дигитален 
мултиметар HP 34401А; Дигитален мултиметар, рачен MY 68; 
Стробоскоп MA13900; Луксметар PLM-3; Ехоскоп Lehfeldt; 
Демонстрационен осцилоскоп ED-2; RC Генератор Iskra 3605; Дигитален 
мултиметар HP 34401А; LCR метар HP 3284 А; Систем мултиметар HP 
3458 А; Пикоамперметар HP 4140 Б; Микроскоп МЦ80 ЗЕИСС; Тест 
Печка WTC Binder; Ќелија за диелектрични константи на течности; 
Ќелија за диелектрични константи на тврди тела; Прецизен 
потенциометар Dieselhorst Т2334; Мултифлекс галванометар Т6441; 
Вестонова стандардна ќелија 3500/БД; Луксметар PU 150; Амперметар 
Х&Б; Стилоскоп Hilger; Спектроскоп со фотометарски клин; 
Дифракционен монохроматор IL-780; Дигитален радиометар; 
Спектрофотометар UNICAM PYE SPF 300; Спектрофотометарот SPF – 
300; Спектропроектор – од фирмата FUESS – Германија; Интегрална 
сфера – INS 250; Микрофотометар; Дигестор за добивање на филмови со 
метод на спреј – пиролиза, електродепозиција и хемиска депозиција; 
Дигестор за подготовка на супстрати; Апаратура за добивање на филмови 
со вакуумско напарување; Апаратура за добивање на филмови со 
магнетрон; Апаратура за  мерење на термичката ширина на забранетата 
зона; Елипсометар; Комплетна опрема за high-purity Ge (HPGe -  
детектор); Комплетна опрема за мерење на γ-зрачење; Комплетна опрема 
за мерење со сцинтилоскопски детектор; Комплетна опрема за мерење на 
Х-зрачење; Опрема за детекција на неутронски флукс; Опрема за 
дозиметрија на јонизирачки зрачења; Скенирачки електронски 
микроскоп;  

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

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

Број на студенти за кој е добиена 
акредитација 

За ПРВ ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 

редовни: 1014; со кофинансирање 364; вонредни: 82 

За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 111 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

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

ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: 35 

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

Вкупно/ наставници според звањето 
- редовни професори - 75 
- вонредни професори – 29 + 3 насловни вонредни 
- доценти  - 8 + 8 насловни доценти 
Одделно/ наставници по Институти 
- 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 
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- Институт за физика – 21 + 2 насловни доценти 
- Институт за хемија – 19 + 3 насловни вонредни професори 
- Сеизмолошка опсераваторија – 3 
- студии по информатика 2 

Број на лица во соработнички 
звања 

- асистенти – 15 

 

 

 

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

 

 

 

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

ХЕМИЈА  

Редовни студенти 

I година: 47 

II година: 43 

III година: 45 

IV година: 36  

IX- XIX семестар: 41 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 3 

IV година: 4 

IX- XIX семестар: 3 

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

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

БИОЛОГИЈА  

Редовни студенти 

I година: 129 

II година: 91 

III година: 52 

IV година: 51  

IX- XIX семестар:177 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 1 

III година: 0 

IV година: 0 

IX- XIX семестар: 0 

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

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА) 

Редовни студенти 

I година: 1 

II година: 2 

III година: 0 

IV година: 3  

IX- XIX семестар: 0 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 2 

II година: 0 

III година: 1 

IV година: / 

IX- XIX семестар: 4 

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

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

ГЕОГРАФИЈА  

Редовни студенти 

I година: 57 

II година: 42 

III година: 50 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 4 

II година: 5 

III година: 1 
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IV година: 52  

IX- XIX семестар: 59 

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 
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Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се обезбедува на 
повеќе нивоа. На поодделните институти организација на студиите и нивна 
контрола спроведуваат раководителите на институтите и координаторите на 
заводите. На Факултетот постои комисија за студентски молби и барања и 
наставна комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се грижат деканот и 
продеканот за настава. По завршувањето на секој семестар, раководителите на 
институтите спроведуваат анонимна студентска анкета, а таква анкета 
спроведува и продеканот за настава на крајот на секоја учебна година. Некои 
наставници спроведуваат анкети за своите предмети. Покрај тоа, факултетот 
спроведува и самоевелуација, а спроведувана е и надворешна евалуација.   

Фреквенција на 
самоевалуациониот процес 
(секоја година, на две години, на 
три години) 

Согласно Статутот на УКИМ член 347 самоевалуацијата се спроведува на 
интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот процес се врши врз 
основа на Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на 
квалитетот на единиците на Универзитетот, донесено од Универзитетскиот 
сенат (9 седница/30.04.2013).  

Последната спроведена самоевалуација на ПМФ за периодот 2016-2018 
година е на следниот линк: 

https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view 

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 кри-
териуми 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. 
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1 Дескриптори на квалификации 

1.1 Општи дескриптори 

Тип на 
дескриптори 

Компетенции 

Знаење и 
разбирање 

Ги знае и разбира современите текови во астрономијата и астрофизиката. 

Ги следи и ги разбира резултатите од најновите истражувања од областа 
на астрономијата и астрофизиката. 

Знае и разбира разни теории од разни области на астрономијата и 
астрофизиката. 

Примена на 
знаењата и 
разбирање 

Знае да изведува истражувања од астрономијата и астрофизиката и да 
применува современи методи за истражување. 

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 астрономските 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.  

Користи софтверски алатки и астрономски инструменти, ги издвојува и 
усогласува мерните техники со соодветните мерни и набљудувачки 
уреди. Осмислува и користи прикладни начини на истражување. 

Способност за 
проценка и 
изведување 
заклучок 

Го следи развитокот на современата астрономија. 

Проценува кои фактори влијаат на процесот на истражување и врз основа 
на тоа одбира соодветен пристап. 

Донесува одлуки за подобра организација на истражувањата. Одлучува 
во сложени и непредвидливи ситуации. 

Критички се однесува кон изворите на информации и литературата. 

Комуникациски 
вештини 

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

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

Покажува подготвеност да учествува во работата на пошироката 
заедница. 

Може да соопштува и разменува информации, мислења, да комуницира 
на дадена тема, за проблеми и нивните решенија и тоа точно и ефективно 
користејќи писмена, визуелна или нумеричка форма, на начин што е 
прикладен на целта и слушателите.  
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1.2 Специфични дескриптори на квалификациите на студиската програма 
Тип на 
дескриптор 

Дескриптори на квалификациите (звањата) 

Знаење и 
разбирање 

Активно разбирање на логичката и математичка структура на физичките 
закони со кои се опишуваат основните астрономски појави и 
астрофизички процеси.  

Поседување на знаења за современите инструменти и методи во 
астрономијата. 

Запознавање со нумеричките методи кои го решаваат проблемот на пренос 
на зрачење во ѕвездените атмосфери и техниките на анализа на нивните 
спектрални линии.  

Совладување  на основата на техниките на моделирање на структурата и 
еволуцијата на ѕвездите. 

Запознавање со главните историски откритија во областите астрономија и 
астрофизика и нивното влијание врз другите научни дисциплини.  
Совладување на техниките на подучување за различни процеси и 
феномени во вселената. 
Продлабочени специјалистички знаења за теориските принципи на 
обработка на радио-зрачење. 

Применето 
знаење и 
разбирање 

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

Просудување Способност за критичка проценка на стручните и научни идеи во 
астрономијата и астрофизиката и изведување на точни заклучоци. 

Способност за донесување на одлуки потребни за решавање на тековни 
проблеми во академското или научното истражување и  подобрување на 
постојните резултати. 

Поседување на етичка свесност за социјалните проблеми со кои се соочува 
професијата и активно вклучување во нивното решавање. 

Способност за проценка на својата работа низ акциски истражувања и 
правење соодветни измени за подобрување на резултатите. 

Комуникациски 
вештини 

Способност за вешта и продуктивна комуникација со колеги и 
соработници, за учество во дискусии и давање проценка на одредени теми 
со самодоверба и компетенција.  
Способност за јасно и концизно претставување на сопствените 
истражувања пред експерти, како и пред обична публика.  

Способност за работа во научно-истражувачки или интердисциплинарен 
тим  со изградена свесност за заедничките цели и почитување на 
временските рокови.  
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Способност за презентација на својата научна работа во пишана форма со 
водење сметка за авторството на добиените резултати. Точно ги цитира 
користените извори без да ги нарушува правата на интелектуална 
сопственост. 

Подобрено владеење на странски јазици. 

Вештини за 
учење 

Поседување на вештина за пребарување низ астрономски бази на 
податоци, научни статии и други извори, за лоцирање и  идентификација 
на потребните информации, како и нивно сортирање и употреба. 
Способност за самостојно пребарување и користење на физичка и друга 
техничка литература, како и на за сите други извори на информации 
релевантни за истражувачка работа. 
Стекнување на вештини за решавање на проблеми со добро дефинирани и 
јасни решенија. 
Способност за опишување, анализа и толкување на научните резултати и 
навлегување во нови полиња преку независни истражувања. 

Разбирање на потребата за доживотно учење и користење на сите 
расположиви средства и можности за професионален развој. 

 

 

2. Одлука за усвојување на студиските програми од Наставно-
научниот совет на Природно-математичкиот факултет 

Одлуката за усвојување на студиските програми на Институтот за физика од Наставно-научниот 
совет на Природно-математичкиот факултет во Скопје е дадена во документацијата доставена 
од страна на ПМФ (Прилог 1). 

 

3. Одлука за усвојување на студиските програми од Ректорската 
управа или Универзитетскиот сенат на Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје 

Одлуката за усвојување на студиската програма е дадена во Прилог 1. 

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област на студиската 
програма 

Научно-истражувачко подрачје: Природно-математички науки 
Поле: 101 Астрономија 
Област: 10100 Астрономија, 10104 Астрофизика 
 

5. Вид на студиската програма 

Студиската програма на втор циклус студии – Астрономија и астрофизка е од видот 
академски студии. 
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6. Степен на образование 

Студиската програма е од втор циклус студии. . Нивото во националната рамка на 
високообразовни квалификации, на која припаѓа студиската програма втор циклус студии – 
Астрономија и астрофизика  е VII A. 

7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Во своето седумдецениско постоење, Институтот за физика се докажал како институција од 
врвен научен карактер. Во текот на своето постоење, Институтот воспоставил традиција во 
некои области во наставата и научните истражувања. Но, тоа не значи дека Институтот не ги 
следи најновите светски текови во образованието и науката, како и потребите во Република 
Македонија. Тој го надградува полето на својот интерес со модерни области, но исто така 
одговара и на образовните и научните потреби во Републиката. 

Така, на Институтот традиционално се негувале студиите по: 
- наставна физика, 
- применета физика и 
- теориска физика. 

Како одговор на потребите на институциите и стопанството во Република Македонија, во 
последните триесетина години се отворија студиите по: 
- метеорологија, 
- геофизика, 
- медицинска физика и 
- сончева енергија. 
Со оглед на актуелностите во светот на технологијата и науката, пред извесно време се отворија 
и студии по астрономија и астрофизика. Астрономијата и астрофизиката се научни области кои 
во 21 век интердисциплинарно се поврзуваат со повеќето природни, технички, медицински и 
општествени науки. Последните години, физичките и хемиските лаборатории во целиот свет дел 
од времето го посветуваат на експерименти од областа на астрофизиката. Нивна цел се  
истражувања кои ќе помогнат во одгатнувањето на информациите кои вселенските телескопи и 
мисии секојдневно ги испраќаат до астрономските центри. Секоја држава во светот има потреба 
од обучени астрономи кои ќе дадат свој придонес во глобалните истражувања на вселената, но 
и ќе помогнат во разбивањето на предрасудите и развивањето на свесноста за значењето на 
астрономијата и астрофизиката во современите општества. И нашата држава, со подготовката на 
вакви кадри би дала свој мал, но непроценлив придонес. Институтот за физика има долгодишна 
соработка со астрономски опсерватории од соседните држави, на кои студентите би добиле 
пракса во набљудувања и обработка на податоци, било со директна посета или со користење на 
роботизирани телескопи и нивно користење преку интернет. Дипломираните магистри по 
физика со специјалност астрономија и астрофизика со своето формално или неформално 
вклучување во образованието во училиштата би го обогатиле образованието по астрономија, кое 
во овој момент речиси воопшто не е застапено.  

Цел на измените и дополнувањата на студиската програма п астрономија и астрофизика од 
вториот циклус студии на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет е да се 
овозможи поголема изборност на предметите, во согласност со потребите и идниот 
професионалниот ангажман на студентите. Истовремено, воведувањето на нови, современи 
предмети ќе овозможи поголема конкурентност на Институтот на полето на науката и наставата 
и особено поголема конкурентност на кадрите кои ќе произлезат од него на пазарот на трудот. 
Измените и дополнувањата на изборните предмети е во насока и на следење на современите 
трендови во физичките науки и едукација. 
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8. Години и семестри на траење на студиската програма 

Студиската програма на вториот циклус студии по астрономија и астрофизика е во траење од 1 
годинa, односно 2 семестри. 

 

9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

Студентите кои ќе ги завршат овие студии освојуваат 60 кредити. 

10. Начин на финансирање 

Кандидатите се запишуваат на студиите како студенти со кофинансирање. Износот на 
кофинансирање на студиите по семестар изнесува 750 евра.  

11. Услови за запишување 

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ се дефинирани со актите на Универзитетот во согласност со законските прописи и 
препораките на Министерството за образование и наука. 
 
Право на запишување на вториот циклус студии астрономија и астрофизика имаат кандидати со 
завршен прв циклус студии по: 
- физика 
- двопредметни студии математика-физика 
- математика 
- технички науки.  

12. Информација за продолжување на образованието 

Студентите кои ќе ја завршат студиска програма од вториот циклус студии по астрономија и 
астрофизка можат да го продолжат студирањето на веќе акредитираните студии од трет циклус 
студии од физика. Исто така, тие можат да се запишат на други студии од трет циклус на некој 
од сродните факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и другите приватни и државни 
високообразовни институции во Република Македонија или во странство. 
 

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

 
 
 
Вкупниот број предмети на студиската програма е 5. Согласно Законот за високото образование, 
тие се распределени на следниов начин: 

- Задолжителни предмети: 3 со 18 ЕКТС,  
- Изборни предмети: 2 со 12 ЕКТС (20 % од вкупниот број кредити на студиската 

програма) 
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13.1 Листа на задолжителни предмети 

1. семестар 
Код Предмет П А Л Кредити 

2Ф26-21 Современи инструменти и методи во астрономијата 3 2 1 6 
2Ф27-21 Астрофизика - одбрани поглавја 4 2 0 6 
2Ф28-21 Експериментална астрофизика 3 2 1 6 

 Изборен предмет     6 
 Изборен предмет    6 

 Вкупно задолжителни    18 
 Вкупно изборни    12 
 Вкупно    30 

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана 
со 30 кредити. 

13.2 Листа на изборни предмети 

Код  Наслов на предметот 
2Ф29-21 Практична астрономија 
2Ф30-21 Вовед во астрофизика 
2Ф31-21 Техники на предавање на области од астрономија и астрофизика 
2Ф19-21 Вовед во општата теорија на релативност 
2Ф32-21 Вовед во космологија 
2Ф33-21 Историја на модерната астрономијата 
2Ф34-21 Радио-астрономија  
 

13.3 Начин на избор на предмети 

Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма. 

 

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската 
програма 

Институтот за физика, својата наставна, научна и апликативна активност ја изведува во 
просториите на зградата на Природно-математичкиот факултет.  

Институтот располага со: 

1. Еден голем амфитеатар со 190 места 
2. Еден мал амфитеатар со 45 места 
3. Три училници со вкупно 94 места 
4. Една компјутерска лабораторија со 13 работни места 
5. 17 лаборатории со вкупноо 218 места 
6. Библиотека со читална со 20 места 
 

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. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите, 
2. Лабораторија за тенки филмови, 
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3. Лабораторија за вакуумско напарување, 
4. Лабораторија за CSI и криминалистика 
5. Лабораторија за медицинска физика 
6. Лабораторија за холографија 
7. Лабораторија за рентгенски зраци 
8. Лабораторија за биофизика (електрооптика на дисперзни системи) 
9. Лабораторија за методика на школско експериментирање 

 

Покрај тесно насочените научно-истражувачки лаборатории, Институтот располага и со редица 
лаборатории за наставна дејност, кои се исто така тесно специјализирани: 

1. Лабораторија за механика и молекуларна физика со термодинамика 
2. Лабораторија за електромагнетизам 
3. Лабораторија за оптика 
4. Лабораторија за атомска физика 
5. Лабораторија за нуклеарна физика 
6. Лабораторија за спектроскопија 
7. Лабораторија за електроника 
8. Лабораторија за мерења во физиката 
9. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите 
10. Лабораторија за тенки филмови 
12. Лабораторија за CSI и криминалистика 
13. Лабораторија за електронска микроскопија 
10. Три  лаборатории за општа физика 
11. Фотолабораторија 
12. Лабораторија за астрономија и астрофизика 

15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиските 
програми 

Сите амфитеатри, предавални и вежбални се комплетно опремени со основни наставни 
помагала. Во сите амфитеатри и предавални се поставени табли за пишување, компјутер 
(поврзан на интернет), видеобим, платно за проекција, а по потреба може да се користат и 
графоскоп и слајд-проектор. Лабораториите се опремени со соодветни лабораториски маси, 
табли за пишување, компјутери, а по потреба може да се користат и видеобим, графоскоп, 
слајдпроектор, нагледни цртежи. 

Институтот за физика располага со библиотека со 10 000 наслови и 4 076 списанија. 
Библиотеката има читална со 20 места. 

Лабораториите опишани во точката 14, 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 исрпавувачи 
- Функциски генератори 
- Стробоскоп 
- Реглер трансформатор 
- Луксметри 
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- 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. Лабораторијата по спектроскопија 

- Повеќе типови стилоскопи 
- Дифракционен монохроматор 
- Дигитален радиометар 
- Спектрофотометар UNICAM PYE SP 300 
- Спектрограф со призма 
- Спектроскоп FUESS 
- Интегрална сфера INS 250 
- Микрофотометар FR 300 Hillger Watts 

 
4. Лабораторија за тенки филмови 

- Стерилизитарот 
- Комплет опрема за нанесување тенки филмови 

 
5. Лабораторија за вакуумско напарување 

- Спектрофотометар Beckman DU-2 
- Апаратура за добивање филмови со магнетрон 
- Апаратура за  мерење на термичката ширина на забранетата зона 
- Апаратура за вакуумско напарување BALZERS со вграден DC магнетрон 
- JEOL Дифрактометар за Х-зраци, дигитализиран со компјутер 
- Програмибилна печка за термички третмани на обрасци  

 
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 
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- 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 нуклеарна физика 

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

 
10. Лабораторија за методика на школско експериментирање во наставата по физика 
Лабораторијата е опремена со дидактичка опрема за сите области на физиката, како и со 
компјутери со специјален едукативен софтвер. 

11. Лабораторија за астрономија и астрофизика 
Во октомври 2015 година е ставен во функција 20 cm рефракторски телескоп од фирмата 
Sеcretan, а набавени се и нови окулари и заштитна фолија за набљудување на сонце. Во 
лабораторијата за астрономија и астрофизика се користат различни астрономски мапи, каталози, 
како и различни програми за обработка на виртуелнии вистински астрономски податоци 
добиени од земјини и вселенски телескопи. Во соработка со Македонското астрономско 
друштво, како и со Скопското астрономско друштво се користи и друга бројна 
полупрофесионална астрономска опрема. Сорабока е воспоставена и со астрономските 
опсерватории во Бугарија и Србија и има можност за физичко и  на далечина користење на 
нивните телескопи.  
 

16. Предметни програми  

Предметните програми со информации согласно Правилникот за задолжителните компоненти 
кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии 
(Службен весник бр.25/11) се дадени во Прилог 3 од овој Елаборат. Во Прилог 3.1 се дадени 
задолжителните предмети, а во Прилог 3.2 се дадени изборните предмети. 

17. Список на наставен кадар 

Во Прилог 4 се дадени податоците за наставниот кадар кој е ангажиран во реализација на 
студиската  програма. 

17.1 Редовни професори 

1. проф. д-р Олга Галбова: - наставник за група предмети од теориска физика. Областа на научен 
интерес: теориска физика. 

2. проф. д-р Гордана Апостоловска - наставник за група предмети од астрономија и општа 
физика. Област на научен интерес: астрономија. 

3. проф. д-р Олгица Кузмановска - наставник за група предмети од астрофизика и општа физика. 
Област на научен интерес: астрофизика. 

 

17.2. Вонредни професори 

Нема 
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17.3 Асистенти 

Јана Богданова – магистер по физчки науки (од областа на астрономијата) 

Елена Вчкова Бебековска - магистер по физички науки – астрофизика, метерологија и геофизика 

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

Комплетната настава на студиските програми од вториот циклус се покрива со наставници од 
Природно-математичкиот факултет. (Прилог 5) 

19. Согласност од високообразовната институција  за учество на 
наставникот во реализацијата на студиската програма 

Комплетната настава на студиската програма од вториот циклус се покрива со наставници од 
Природно-математичкиот факултет.  

20. Информација за бројот на студенти за запишување во првата 
година на студиската програма 

Во учебната 2021/22 година се предвидува да се запишат по 10 студенти со кофинансирање на 
студиската програма по астрономија и астрофизика. 

21. 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. 

22. Информација за веб страница 

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

23. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по 
завршување на студиската програма 

Стручен назив: Магистер по физички науки – астрономија и астрофизика  
Стручен назив на англиски: MSc in Physics – Astronomy and Astrophysics 
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24. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски 
простор за високо образование со програмите на европски 
високообразовни институции 

При конципирањето на студиската програма за втор циклус студии по астрономија и 
астрофизика водено е сметка за нејзиното усогласување со современите светски трендови, како 
при оформувањето на содржините во задолжителните предмети, така и при предлагањето на 
изборни предмети. Со тоа, оваа студиска програма е споредлива со слични програми на странски 
високообразовни институции, особено во рамките на европскиот образовен простор. При 
креирањето на содржините на изборните премети, земена е предвид и научната експертиза на 
наставниот кадар, којшто е вклучен во реализација на студиската програма, со што се опфатени 
повеќе различни подрачја, така што студиската програма што е предмет на овој елаборат има 
поклопувања во делови со повеќе студиски програми. 
 
ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО   
Универзитетoт на Св. Андреј (Шкотска) 
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Astrophysics/United-Kingdom/University-of-St-Andrews/ 
 
Студиската програма што се предлага во елаборатот е споредлива со студиската програма на 
мастер студиите по Астрофизика на Школата по физика и астрофизика на Универзитетот во Св. 
Андреас. Мастер студиите се исто така едногодишни студии со вкупно 60 ЕКТС.  
Делови од содржините во предметите: Современа астрофизика; Набљудувачки техники во 
астрофизиката и Ѕвездена физика  од Универзитетот во Св. Андреас се поклопуваат со дел од 
содржините по задолжителните предмети: Современи инструменти и методи во астрономијата; 
Експериментална астрофизика  и Астрофизика – одбрани поглавја. Има и поклопување на 
изборниот предмет Општа теорија на релативност во двете студиски програми. 
 
СРБИЈА  
Универзитет во Белград, Математички факултет  
http://www.matf.bg.ac.rs/cp/52/izborni-modul-astrofizika-2af/ 
Студиската програма што се предлага во елаборатот е слична со студиската програма на мастер 
студиите по Астрофизика при Математичкиот факултет при Универзитетот во Белград. 
Формалната сличност е во тоа што студиите се едногодишни и носат вкупно 60 кредити. Исто 
така, може да се најдат низа сличности во изборниот предмет: Теорија на релативност и 
космолошки модели застапен на студиската програма во Белград со предметите што се 
застапени кај нас, односно Вовед во Општа теорија на релативност и Вовед во космологија.  Исто 
така, делови од содржините во предметите Школска пракса, Студиска истражувачка работа и 
Интерпретација на астрономски спектри во Белград се поклопуваат со дел од содржините по 
задолжителните предмети Современи инструменти и методи во астрономијата и 
Експериментална астрофизика.   
 
ШПАНИЈА  
Универзитет Комплутенсе во Мадрид 
https://www.masterstudies.com/Master-in-Astrophysics/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/ 
Студиската програма што се предлага во елаборатот е споредлива со студиската програма на 
мастер студиите по Астрофизика на Универзитетот во Мадрид. Мастер студиите се исто така 
едногодишни студии со вкупно 60 ЕКТС.  
Делови од содржините во предметите: Експерментални техники во астрофизиката; Астрономски 
инструментариум; Ѕвездени атмосфери; Ѕвездена астрофизика и Космологија од Универзитетот 
во Мадрид се поклопуваат со дел од содржините по задолжителните предмети: Експериментална 
астрофизикa; Современи инструменти и методи во астрономијатач; Астрофизика – одбрани 
поглавја и Вовед во космологија.  
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25. Додаток на диплома 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1. Име  

1.2. Презиме  

1.3. Датум на раѓање, место и држава на 
раѓање  

1.4. Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1. Датум на издавање  

2.2. Назив на квалификацијата Магистер по физички науки – астрономија и астрофизика 

2.3. Име на студиската програма, 
односно главно студиско подрачје, поле 
и област на студиите 

Име: Астрономија и астрофизика 
Подрачје: природно-математички науки  
Поле: 103 Физика, 100 Астрономија 
Области: 10300: Физика, 10313: Класична механика,квантумна 
механика, релативитет, гравитација, 10318 Оптика,  10100: 
Астрономија, 10104: Астрофизика 

2.4. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
која ја издава дипломата 

Универзитет„ Св.Кирил и Методиј“, Природно-математички 
факултет, Скопје. Решение за акредитација од Одборот за 
акредитација:  

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
(доколку е различна) која ја 

  

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 
3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Втор циклус  

3.3. Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 1 година / 2 семестри / 60 кредити  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се дефинирани со актите 
на Универзитетот во согласност со законските прописи и 
препораките на Министерството за образование и наука. 
 
Право на запишување на вториот циклус студии астрономија и 
астрофизика имаат кандидати со завршен прв циклус 
(четиригодишни) студии по: физика; двопредметни студии 
математика-физика: математика  и технички науки.  

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 
4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) Редовен / вонреден 

4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиите се целосно реализирани и завршуваат со успешно 
положени најмалку 5 испити и освоени најмалку 60 кредити и 
изработен и одбранет магистерски труд. 
 
Знаење и вештини:  
Знае да опише, анализира и толкува резултати добиени од: 
лабораториски астрофизички експерименти, астрономски 
набљудувања или од обработка на податоци од астрономски бази. 
Оспособен е да прави теориски истражувања и моделирање на 
структурата на ѕвездите и решавање на проблеми на формирање 
на спектрални линии во ѕвездените атмосфери.  
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Знае да ги следи  тековните истражувања и резултатите  во светот 
во различните области од астрономијата и астрофизиката и да 
даде критичка проценка и  подобрување на постојните резултати. 
Со своето формално или неформално вклучување во 
образованието во училиштата го збогатува образованието по 
астрономијата и астрофизиката и по другите природни науки.   
 
Подетални информации на веб стрaната: www.pmf.ukim.edu.mk  

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС кредити)[1] 

Видете го приложеното Уверение за положени испити и целосно 
реализирана студиска програма 
Студентот изработил и одбранил магистерски труд на тема: 
  
Ментор: 

4.4. Систем на оценување (шема на 
оценки и критериуми за добивање  на 
оценките) 

   
Критериуми: 

 Постигнати резултати на прв и 
втор колоквиум / испит 

 Присуство и активност на 
предавања и вежби 

 Учество на проект или 
изработка на стручен труд 

Оцената 5 (пет) е негативна оценка 

до 50 бода 5 пет F 
од 51-60 бодови 6 шест E 
од 61-70 бодови 7 седум D 
од 71-80 бодови 8 осум C 
од 81-90 бодови 9 девет B 

од 91-100бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на 
студиите   

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии Студентот може да продолжи со студии на трет циклус студии  

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Со завршувањето на оваа студиска програма, студентите не 
добиваат професионален статус.  

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за 
студентот 

 

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Природно-математички  факултет 
ул. “Архимедова” бр.3, 1000 Скопје 
Тел. ++389 (2) 3119 279 
e-mail: pmf@pmf.ukim.mk 
web: www.pmf.ukim.edu.mk 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис 
 
 
 

 

7.3. Функција на потписникот декан                        ректор 

7.4. Печат печат на единицата                   печат на УКИМ 

 

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

Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се обезбедува на повеќе нивоа. На 
поодделните институти организација на студиите и нивна контрола спроведуваат 
раководителите на институтите и координаторите на заводите. На Факултетот постои комисија 
за студентски молби и барања и наставна комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се 
грижат деканот и продеканот за настава. По завршувањето на секој семестар, раководителите на 
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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. 

Институтот за физика постојано спроведува активности за 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, како во Европа, така и во светот. 

За квалитетот на вториот циклус студии на Институтот за физика одговараат и вршат контрола 
Раководителот на Институтот, Деканот и Продеканот за настава на Природно-математичкиот 
факултет. Раководителот на вториот циклус студии по физика, заедно со одговорните 
наставници по студиските програми се во постојан контакт со студентите и се задолжени да им 
помогнат во исполнување на сите формално-административни обврски во текот на студирањето, 
како и да им помогнат во насочувањето на студиите во согласност со можностите и интересите 
на кандидатите. Институтот ќе организира анонимни анкети на семестрално или годишно ниво 
со помош на кои ќе се изврши самоевалуација и на кој начин сознанијата од овие анкети ќе 
овозможат подобрување на наставно-едукативниот процес. Квалитетот на студиските програми 
на Институтот 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 како и можноста за нивно за 
вработување и понатамошно школување. 

26.1 Резултати од изведената самоевалуација  

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се обезбедува на 
повеќе нивоа. На поодделните институти организација на студиите и нивна 
контрола спроведуваат раководителите на институтите и координаторите на 
заводите. На Факултетот постои комисија за студентски молби и барања и 
наставна комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се грижат деканот и 
продеканот за настава. По завршувањето на секој семестар, раководителите на 
институтите спроведуваат анонимна студентска анкета, а таква анкета 
спроведува и продеканот за настава на крајот на секоја учебна година. Некои 
наставници спроведуваат анкети за своите предмети. Покрај тоа, факултетот 
спроведува и самоевелуација, а спроведувана е и надворешна евалуација.   

Фреквенција на 
самоевалуациониот процес 
(секоја година, на две години, на 
три години) 

Согласно Статутот на УКИМ член 347 самоевалуацијата се спроведува на 
интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот процес се врши врз 
основа на Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на 
квалитетот на единиците на Универзитетот, донесено од Универзитетскиот 
сенат (9 седница/30.04.2013). 

Последната спроведена самоевалуација на ПМФ за периодот 2016-2018 
година е на следниот линк: 

https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view 

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 
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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 кри-
териуми 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. 
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Прилог 3.1 Задолжителни предмети 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Современи инструменти и методи во 

астрономијата   

2. Код 2Ф26-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од астрономија, оптика, 

спектроскопија. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со современите астрономски инструменти и методи на набљудувања. 

Оспособување за работа со астрономски инструменти и обработка на добиените информации. 

11. Содржина на предметната програма:  

Современи видови на телескопи. Современи видови на детектори. Современа дополнителна 

астрономска опрема.  Мрежи на роботизирани опсерватории.  Сателитски опсерватории.  

Интернет и софтверски пакети во астрономијата.  Методи во астрометриските набљудувања. 

Методи во фотометриските набљудувања.  Методи во спектроскопските набљудувања. Методи 

во другите видови на астрономски набљудувања (радио, инфрацрвена, рендгенска, УВ, 

сателитска астрономија).   

12. Методи на учење: учество на предавањата, подготовка на семинари, користење на програми за 

обработка на податоци, 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                                           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 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  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и 

анкети 
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22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Howell Handbook of CCD 

Astronomy   

Cambridge 

Univ. Press 

2000 

2. B. Warner A Practical Guide 

to Lightcurve 

Photometry and 

Analysis 

Springer 2006 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. R. K. Buchheim The Sky is your 

Laboratory 

Springer 2007 

2. T. Prodanovic Uvod u 

spektoskopiju za 

astronome 

PMF, Novi Sad  2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Астрофизика-одбрани поглавја    

2. Код 2Ф27-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олгица Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од општа астрофизика од  прв 

циклус или вовед во астрофизика од втор 

циклус  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Детално запознавање со определени физички процеси во ѕвездите и нивната еволуција, како и 

карактеристиките на ѕвездените атмосфери и процесите во ѕвездената плазма 

11. Содржина на предметната програма:  

Опис на внатрешноста на ѕвездите – физички принципи. Модели и еволуција на ѕвездите. 

Теоријата на зрачење применета на ѕвездените фотосфери и атмосфери. Космичка 

електродинамика   

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 

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   

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  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и анкети 

22. Литература 

       Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

 1. Kippenhahn Р., 

Weigert А. 

Stellar Structure 

and Evolution 

New York: 

Springer  

1994 
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 2.  Mihalas, D.  Stellar 

Atmospheres, 

2nd ed.  

 

San Francisco: 

W.H. Freeman 

& Co 

1978 

 3. Prialnik, D. An introduction to 

the theory of stellar 

structure and 

evolution 

Cambridge 

University 

Press 

 

2000 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

     

  1. Вукичевиќ- 

Карабин, М. 

Теоријска 

астрофизика 

Научна књига, 

Београд 

 

1994 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Експериментална астрофизика  

2. Код 2Ф28-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика; 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

Проф. д-р Олгица Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од механика, оптика, 

електромагнетизам, атомска физика, 

нуклеарна физика, спектроскопија, вовед 

во астрофизика. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се покаже дека покрај набљудувањата, астрофизиката може да се стекнува со научни 

сознанија и преку лабораториски експерименти. Да се потенцира значењето на лабораториските 

податоци и теоријата во разбирањето на физичките процеси кои управуваат со астрофизичките 

феномени во нашиот универзум. Стекнување на специфични знаења од областа на 

интерпретацијата на ѕвездените спектри.  

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во лабораториска астрофизика. Основи на лабораториските астрофизички техники. 

Лабораториски експерименти за настанок и еволуција на космичката прашина и мраз. 

Интеракција на експериментите, симулациите и набљудувањата во изучување на 

протопланетраните дискови, дебрис дисковите и сончевиот систем. Напредни лабораториски 

сознанија и нивен придонес за идните повратни вселенски мисии со примероци земени од 

астероиди и комети.  

Специфичности на спектралните линии. Методи на мерење на спектралните линии. Методи на 

определување на ѕвездените параметри: температура, радиус, притисок. Определување на 

хемискиот состав на ѕвездите. 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 

подготовка на семинари, изработка на лабораториски вежби, решавање на нумерички задачи, 

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                                           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 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 

       од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 

       од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
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       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. Muñoz 

Caro,GuillermoM.,  

Escribano,Rafael 

(Eds.) 

Laboratory 

Astrophysics 

 

Springer 

 

 

2018 

2. D. Gray The Observation and 

Analysis of Stellar 

Photospheres,3rd ed.,  

Cambridge 

Univ. Press 

 

2005 

3. P. Ehrenfreund, C. 

Krafft, H. 

Kochan, Valerio 

Pirronello 

Laboratory 

Astrophysics and 

Space Research,  

Springer 

Science & 

Business Media 

1998  

 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Mihalas Stellar Atmospheres, 

2nd ed. 

San Francisco: 

W.H. Freeman & 

Co 

1978 

2. Farid Salama and 

Harold Linnartz 

(Eds.) 

Laboratory 

Astrophysics: 

from Observations 

to 

Interpretation,IAU 

S350, Vol. 15 

Cambridge 

Univ. Press 

2020 
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Прилог 3.2 Изборни предмети 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Вовед во општата теорија на релативност 

 

2. Код 2Ф19-21 

3. Студиска програма Теориска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ - Скопје, Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  втор циклус 

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

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 

9. Предуслови за запишување на предметот Положени виши курсеви по математика и 

физика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со математичките основи на Општата теорија на релативност, 

структурата на равенките на поле, и нивно оспособување за  истражување во трите основни 

полиња на апликација: црни дупки, гравитациони бранови и космологија. 

11. Содржина на предметната програма: 

Тензорска алгебра. Тензорско сметање. Интеграли, варијации и симетрија. Принципи на 

општата теорија на релативност. 

Равенки на поле во општата теорија на релативност. 

Општата релативност и варијациониот принцип. 

Тензор на енергија-импулс. 

Структура на равенките на поле. 

Решенија на Schwarzchild  

Експериментални проверки на општата теорија на релативност. 

Црни јами. 

Гравитациони бранови 

12. Методи на учење: Предавања; Пребарување на литература и други ресурси за учење; 

Подготовка на испитот; Подготовка на семинар  

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време контактни часови – 90 

неконтактни часови - 90 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 

 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 

16.2 Самостојни задачи   

16.3 Домашно учење  60 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                    бодови     70                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                                  бодови     25  

17.3.  Активност и учество                                                    бодови       5 

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) 
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       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 Минимум освоени 30 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ray D’Inverno,  

 

Introducting 

Einstein’s 

Relativity 

Oxford 

University Press  

1995 

 

2. Robert Geroch General 

Relativity 

University of 

Chicago Press 

1978 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Практична астрономија 

2. Код 2Ф29-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  втор 

 6. Академска година/семестар   9-ти семестар 7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Познавања од оптика. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Кандидатите практично да се запознаат со основните техники и инструменти за набљудување 

на астрономски објекти и начинот на детекција на светлината што се набљудува од небесните 

објекти. 

11. Астрономски извори на светлината. Точкасти извори (ѕвезди), пространи извори (маглини, 

галаксии), Сонце. Атмосферска екстинкција. рефракција, влијание на квалитетот на астрономска 

слика. Светлина на ноќно небо, зодијачка светлина. 

Астрономски оптички инструменти. Телескопи; рефрактори, рефлектори. Основни 

карактеристики на на телескопите, разделна моќ. Телескопски системи; систем на Ричи-Кретиен. 

Куде фокус, Несмит фокус. Астрометриски инструменти. Адаптивна оптика. Карактеристики на 

оптичките филтри. Основни карактеристики на спектралните прибори. Видови на астрономски 

набљудувања и видови на астрономски детектори.  

Распределба на набљудувачкото време на современите телескопи. Пишување на предлог проект 

за астрономски набљудувања на професионален оптички телескоп (практична настава). 

Подготовка за набљудување на некој астрономски објект и практично набљудување (непосредна 

работа со телескоп или дистанционо). 

12. Методи на учење: предавања,  аудиториски вежби, семинар 

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                                           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 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 Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и 

анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. H. Bradt Astronomy 

Methods: A 

Physical Approach 

to Astronomical 

Observations 

Cambridge 

Univ. Press 

2004 

2 C. R. Kitchin  Telescopes and 

Techniques   

Springer 

 

2013 

3. Еd. W. Hiltner,  Astronomical 

Techniques 

University of 

Chicago Press 

1962 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. R. K. Buchheim The Sky is your 

Laboratory 

Springer 2007 

2. S. Howell Handbook of CCD 

Astronomy   

Cambridge 

Univ. Press 

2000 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор  циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Вовед во астрофизика    

2. Код 2Ф30-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 

6. Академска година/семестар  9 -ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Олгица Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од механика, оптика, атомска 

физика,  нуклеарна физика, општа 

астрономија   

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Добивање на основни знаења за физичките процеси во ѕвездите, нивните карактеристики и 

еволуција, како и за структурата на галаксиите и вселената . Студентот се оспособува за 

решавање на основните астрофизички проблеми.   

11. Содржина на предметната програма:  

Карактеристики на стабилните ѕвезди. Растојанија до ѕвездите и нивно движење. Привидни и 

апсолутни ѕвездени величини. Луминозност на ѕвездата. Ѕвездени спектри и нивна 

класификација. Херцшпрунг-Раселов (НR) дијаграм. Спектрална паралакса и одредување на 

ѕвездени радиуси. Двојни ѕвезди и нивна класификација. Визуелно двојни, спектроскопски 

двојни и еклипсно двојни. Одредување на масата на двојните ѕвезди. Ротација на ѕвезди. Тесно 

двојни ѕвезди. Структура на ѕвездите. Хемиски состав и физички услови на ѕвездите. 

Внатрешна структура на ѕвездите и модели на ѕвездената внатрешност. Извори на енергија. 

Гравитационо собирање и термонуклеарни реакции. Основни фази во еволуцијата на ѕвездите. 

Фази пред и на главната низа. Фази по главната низа (фаза на црвен џин). Конечни фази (бели 

џуџиња, неутронски ѕвезди, црни јами). Пулсари. Карактеристики и квалификација на 

променливи ѕвезди. Облик и структура на Млечниот пат. Вонгалактичка астрономија. 

Класификација на галаксиите. Хаблов закон. Активни галаксии и квазари. Космолошки 

модели 
 

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) 
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       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 Mакедонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Механизми на интерна евалуација и 

анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Вукичевиќ-

Карабин, М., 

Атанацковиќ-

Вукмановиќ, O. 

Општа 

астрофизика 

Завод за 

уџенике и 

наставна 

средства, 

Београд 

 

2004 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Вујновиќ, В. Астрономија I, 

II 

Школска 

књига, Загреб 

1995 

2. Freeman, R.A, 

Kaufmann III, W.J 

Universe, 8th ed. New York: 

W.H. Freeman 

& Co  

2007 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Техники на предавање на области од 

астрономијата и астрофизиката    

2. Код 2Ф31-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика; 

Mетодика/дидактика на наставата по 

физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

9. Предуслови за запишување на предметот Основни познавања од астрономија и 

астрофизика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на техниките на предавање на 

области од астрономија и астрофизика кои се застапени во предмети од природните науки во 

основното и средното образование. Осамостојување на идниот наставник да ги користи новите 

астрономски едукативни алатки и нови технологии на предавања по астрономија во текот на 

наставата и во проектните активности.  Стекнување на познавања за интердисциплинарно 

поврзување на астрономијата од 21 век со сите други природни и општествени гранки. 

Стекнување на способности за популарно пренесување на  најновите астрофизички откритија.   

11. Содржина на предметната програма: Значењето на изучувањето на астрономијата. 

Астрономијата во социјалниот живот и култура. Астрономијата како инспирација на учениците 

за избор на кариера во областа на природните науки и технологијата. Едукативни алатки од 

астрономија. Користење на планетариумски програми за запознавање со: небесните 

координатни системи,  соѕвездијата и движењето на планетите и Сонцето. Користење на ХР 

дијаграмот во запознавањето на типовите ѕвезди и нивниот еволутивен пат. Користење на 

интернет едукативни ресурси со најнови астрономски откритија. Решавање на нумерички и 

практични задачи. Интерактивни техники на учење. Планирање и реализирање на проектни 

активности од областа на астрономијата и нејзино интердисциплинарно поврзување со 

предметите кои се изучуваат во редовното образование.  

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 

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                                           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 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 

       од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 

       од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
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       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 

анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Pasachoff, J. 

Percy 

Teaching and Learning 

Astronomy: Effective 

Strategies for 

EducatorsWorldwide 

Cambridge 

Univ. Press 

2005 

2. E. Prather, T. Slater, 

J. Adams,  

G.Brissenden 

Lecture Tutorials for 

Introductory 

Astronomy 

Addison-

Wesley 

 

2007 

3. Х. Картунен, П. 

Кругер, Х. Оја, М. 

Путанен, К. Ј. 

Донер  

Основи на 

астрономијата 

Просветно 

дело, Скопје 

2009 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. International 

Astronomical Union 

 

Astronomy for the 

Developing World, 

Strategic Plan 2010-

20 

International 

Astronomical 

Union 

 

2009 

2. D. V. Gabaud and 

A. Boksenberg 

The Role of 

Astronomy in 

Society and Culture 

Cambridge 

University Press 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Jay%20Pasachoff
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=John%20Percy
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=John%20Percy
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Вовед во космологија 

2. Код 2Ф32-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика. 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6  

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од астрономија и астрофизика 

и теорија на релативност. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавања со својствата на вселената добиени од астрономските набљудувања. Преглед на 

стандардните космолошки модели и запознавање со основните проблеми на современата 

космологија. 

11. Содржина на предметната програма:  

Својства и структура на вселената. Космолошки растојанија. Олберсов парадокс. Њутнова 

космологија. Релативистчка космологија. Хаблово ширење на Вселената. Космичко 

микробраново зрачење. Космолошки принцип. Космолошки модели. Стандардни модели. 

Фридманов модел и термална историја.  Инфлација. Рана вселена. Формирање на галаксиите. 

Проблемот на темна материја. Забрзано ширење на  вселената. Темна енергија. 

Експериментална космологија.  

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 

подготовка на семинари, изработка на лабораториски вежби, решавање на нумерички задачи, 

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 

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                                           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 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  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  
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22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. M. V. Berry Principles of 

Cosmology and 

Gravitation 

Cambridge 

Univ. Press 

2001  

2. R. D’Inverno Introducing 

Einstein’s 

Relativity 

Oxford Univ. 

Press.  

1992 

3. M. Roos Introduction 

to Cosmology 

John Wiley & 

Sons, Ltd 

2003 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. P. Coles, F. Lucchin Cosmology, The 

Origin and 

Evolution of 

Cosmic Structure 

John 

Willey&Sons 

1997 

2. T. Padmanabhan Cosmology and 

Astrophysics 

through problems 

Cambridge 

Univ. Press 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Michael%20V%20Berry
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Историја на модерната астрономија 

2. Код 2Ф33-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика; 

Методика/дидактика на наставата по 

физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ - Скопје, Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  втор циклус 

6. Академска година/семестар  9 семест. 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со историскиот развој на астрономијата од времето на ренесансата 

во астрономијата до денес 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Ренесанса во астрономската наука 

2. Коперник, Тихо, Кеплер 

3. Почеток на телескопската ера  

4. Теории за планетите, Месечината и кометите  

5. Њутновиот придонес во астрономијата 

6. Небесна механика во текот на VIII - от век 

7. Набљудувачка астрономија и примена на теоријата при крај на XVIII - от и почеток на IXX – 

от век 

8. Почетоци и развој на неоптичката астрономија (радио-астрономија, UV, IC астрономија)  

9. Примена на небесната механика на Сончевиот систем при крајот на IXX – от век 

10. Краток преглед на астрономијата и астрофизиката во XX век  

11. Астрофизичари - добитници на Нобелова награда за физика 

12. Методи на учење: Предавања; Пребарување на литература и други ресурси за учење; 

Подготовка на испитот; Подготовка на семинар  

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време контактни часови – 90 

неконтактни часови - 90 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 

16.2 Самостојни задачи  30 

16.3 Домашно учење  30 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                    бодови     65                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                                  бодови     30  

17.3.  Активност и учество                                                    бодови       5 

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 Минимум освоени 30 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Michael Hoskin, 

Owen Gingerich 

 

The Cambridge 

Concise History 

of Astronomy 

Cambridge 

Univ. Press 

1999 

2. Rene Taton,  

Curtis Wilson,  

Michael Hoskin 

The General 

History of 

Astronomy: 

Vol.2  Planetary 

Astronomy from 

the Renaissance 

to the Rise of 

Astrophysics 

Cambridge 

University 

Press  

2009 

3. R. Taton, C. Wilson Planetary 

Astronomy from 

the Renaissance 

to the Rise of 

Astrophysics, 

Part A, Tycho 

Brahe to Newton 

(General History 

of Astronomy) 

Cambridge 

Univ. Press 

1989 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Anton Pannekoek A history of 

astronomy 

General 

Publishing 

Company, Ltd. 

1989 

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=R.%20Taton
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=C.%20Wilson
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии  

1. Наслов на нaставниот предмет Радио-астрономија  

2. Код 2Ф34-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика; 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор циклус 

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олгица Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од механика, оптика, 

електромагнетизам, атомска физика, вовед 

во астрофизика   

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Теориско познавање на механизмите на настанок на радио-зрачењето, методите на негова 

детекција и теориска обработка 

11. Содржина на предметната програма:  

 

Едноантенска радио-астрономија. Радио-интерферометрија. Механизми на создавање на радио-

зрачење во континуумот. Плазмени ефекти кои се идентификуваат со радио-набљудувања во 

континуумот. Осврт на теориските основи на формирање на радио-линии 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, 

подготовка на семинари, изработка на лабораториски вежби, решавање на нумерички задачи, 

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                                           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 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  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  
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22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Урошевиќ, Д., 

Милоградов Турин, 

Ј. 

Теоријске основе 

радио-астрономије  

Математички 

факултет,  

Београд  

2007 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Wilson, T. L., 

Rohlfs, K., 

Huttemeister, S. 

Tools of Radio-

Astronomy 

(Problems and 

Solutions), ), 5th ed 

San Francisco: 

W.H. Freeman & 

Co 

2009 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме 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 - Скопје 

Магистер по 

физички науки 

1991 ПМФ - Скопје 

Доктор по 

физички науки 

1997 ПМФ - 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 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Електронска теорија на метали Физика, ПМФ - Скопје 



63 

 

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.    

 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  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447/123/6/page/1
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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.    

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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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме 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 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на Сончевиот систем Физика, ПМФ-УКИМ 

2. Фотометрија и 

спектрофотометрија на мали 

планети 

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. 

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.    

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018IAUS..330..393A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018IAUS..330..393A/abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union
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2.    

3.    

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

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 

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. Kuzmanovska, 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 

 

Proceedings 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 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018IAUS..330..393A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018IAUS..330..393A/abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union
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 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) 

 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, 

held 14-19 April 2019 in 

Cambridge, UK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Олгица Кузмановска 

2. Дата на раѓање 19.11.1974 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по астрофизика 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

астрофизичар 
1998 

Катедра за астрономија, 

Математички факултет, 

Универзитет во 

Белград, Србија 

Магистер по 

астрофизика 
2005 

Катедра за астрономија, 

Математички факултет, 

Универзитет во 

Белград, Србија 

Доктор по 

астрофизика 
2010 

Катедра за астрономија, 

Математички факултет, 

Универзитет во 

Белград, Србија 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Астрономија Астрофизика Структура на ѕвезди 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Астрономија Астрофизика Теорија на ѕвездени 

атмосфери 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно – 

математички 

факултет 

Редовен професор, Астрофизика и 

општа физика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. 
Молекуларна физика со 

термодинамика 

Сите студиски програми на 

физика/Институт за физика, ПМФ 

2. 
Општа астрофизика Астрономија и астрофизика/Институт за 

физика, ПМФ 

3. 
Ѕвездена астрономија Астрономија и астрофизика/Институт за 

физика, ПМФ 

4. 
Ѕвездени атмосфери Астрономија и астрофизика/Институт за 

физика, ПМФ 

5 
Археоастрономија Астрономија и астрофизика/Институт за 

физика, ПМФ 

   

   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Вовед во астрофизика Астрономија и астрофизика/Институт за 

физика, ПМФ 

2. Астрофизика – одбрани поглавја Астрономија и астрофизика/Институт за 

физика, ПМФ 
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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. 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 
spectral line formation problems in 
the stellar atmospheres  

AIP Conference 
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. Автори Наслов Издавач/година 



71 

 

број 

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  
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П Р И Л О Г   5 

 

 

Изјави од наставниците 
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