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Вовед 

Фундаменталните науки отсекогаш биле основа за техничко-технолошки развиток на 

општеството. Не случајно го имаат името фундаментални. Тие се основа како на медицинските 

така и на техничките науки. Ова влијание посебно се чувствува во определени периоди на 

технолошки развој, како што бил периодот на индустриската револуција. Последниве неколку 

децении повторно се случува една слична револуција, информатичко-технолошка револуција од 

една страна и се понагласена потреба од мултидициплинарност меѓу научните дисциплини. 

Современите технологии што се применуваат во медицината се базираат на многу физички 

законитости и принципи, а со тоа се наметна и потребата од создавање на стручни кадри по 

медицински физичари. 

Поради сето тоа, денес примарна цел на секоја земја е да се развиваат научните и истражувачките 

потенцијали и да се создаваат кадри и услови за истражувачка работа во сите области на 

физиката и нејзина примена во другите области, меѓу кои што е медицината. 

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 меќународен 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 Реоублика 

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 

студиските програми 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 нови студиски програми, туку тој предвидува измени и дополнување 

на веќе постоечки студиски програми. Студиите од втор циклус по физика кои се предмет на 

овој Проект се веќе акредитирани (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 студиските програми од вториот 

циклус студии по физика е направен согласно чл. 140 од Законот за високото образование 

(Службен весник бр.82/18). 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

ОД ВТОРИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ 

 Карта на Природно-математичкиот факултет 

Назив на високообразовната 

установа 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

Природно-математички факултет - Скопје 

Седиште Ул. Архимедова, бр. 3, 1000 Скопје  

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

Вид на високообразовната 

установа 
Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот (на 

приватна високообразовна 

установа 

Собрание на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податоци за последната 

акредитација  

 

 

Назив на студиската 

програма 

ПРВ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 

акредитација 

Решение за почеток со 

работа од МОН 

БИОЛОГИЈА 

биохемија и физиологија 1409-529/5 од 

26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 

18.1.2019г 

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

 молекуларна биологија 

со генетика 

1409-529/6 од 

26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 

18.1.2019г 

биологија - наставни 

кадри за средното oбр.) 

1409-529/15 од 

15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

  

нутриционизам 

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

                                                        ГЕОГРАФИЈА 

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

 



7 

 

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 

демографија 12-139/2 од 

23.02.2016 

УП 1 14-3420 од  

17.1.2017 
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географија 1409-271/2 од 

26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

Картографија и 

географски 

информациски 

системи 

1409-272/2 од 

26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 

антропологија 

17-530/2 од 

16.10.2018 

УП 1 бр. 14-2873 од 

18.1.2019г. 

 

МАТЕМАТИКА 

Математички науки и 

примени 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета 

математика-

математичко 

моделирање и 

оптимизација 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета 

математика-

математичка 

статистика, актуарство 

и математичко 

моделирање во 

економија 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Математичко 

образование во 

основно и средно 

училиште 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

 

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17 -33/4 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

применета хемија 17 -33/2 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
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 применета хемија - 

аналитичка биохемија 

17 -33/3 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

    

ФИЗИКА 

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

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

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

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

астрономија и 

астрофизика 

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

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

методика на наставата 

по физика 

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

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

физика за 

компјутерски хардвер 

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

 

Назив на студиската 

програма 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 

акредитација 

Решение за почеток со 

работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

Биологија -биохемиja 

и физиологија 

1409-37/4 од 

18.4.2018 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

екологија  

 

1409-37/2 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија -

таксономија 

1409-37/3 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија-

молекуларна 

биологија 

1409-37/5 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

 

ГЕОГРАФИЈА 
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географија  1409-273/2 од 

27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 

18.1.2019г. 

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 

антропологија 

1409-443/2 од 

7.2.2019 

УП 1 бр. 14-3577 од 3.5.2019г 

 

МАТЕМАТИКА 

математички науки и 

примени 

1409-80/2 од 

16.10.2018г 

УП 1 бр. 14-2835 од 

18.1.2019г. 

 

ФИЗИКА 

физика 1409-412/2 од 

21.3.2018г. 

УП1 бр. 14-848 од 19.4.2018 

 

ХЕМИЈА 

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

Студиски и научно-

истражувачки подрачја за кои е 

добиена акредитација 

Природно-математичко, техничко-технолошко, општествено, хуманистичко 

Единици во состав на 

високообразовната установа 1. Институт за биологија,  

2. Институт за географија,  

3. Институт за етнологија и антропологија,  

4. Институт за математика, 

5. Институт за физика, 

6. Институт за хемија и  

7. Сеизмолошка опсерваторија 

Студиски програми што се 

реализираат во единицата која 

бара проширување на дејноста со 

воведување на нови  студиски 

програми 

ПРВ ЦИКЛУС 

 

Студиски програми по биологија 

Биологија (за наставен кадар во средно образование) 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Молекуларна биологија со генетика  
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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 

Теориска физика 

Применета физика 
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Геофизика и метеорологија 

Астрономија и астрофизика 

Медицинска физика 

Физика на компјутерски хардвер 

Форензичка физика 

Физика на сончева енергија 

Студиски програми по хемија  

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија – Аналитичка биохемија 

Применета хемија – Хемија на животната средина 

Двопредметни студии 

Биологија-хемија 

Математика-физика 

Математика-информатика  

 

ВТОР ЦИКЛУС 

Студиски програми по биологија 

Биохемија и физиологија 

Едукација во наставата по биологија 

Екологија и биосистематика, модул екологија 

Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 

Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 

 Форензичка биологија 

Биологија-микробиологија 

 

Студиски програми по географија 

Картографија и географски информациски системи  

Демографија 

Туризам двегодишни 
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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 

Екологија 

Таксономија 
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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 

(потенциостат/галваностат); два мобилни, микропотенциостати (погодни 

за работа со студенти); 2D-електрофореграм 
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 пламенфотометар; неколку рефрактометри; кондуктометри; поголем број 

рН-метри; аналитички ваги; сушари; печки за жарење; центрифуги; 

апаратура за добивање дестилирана вода; 

 Апаратура за X-зраци Leybold; Осцилоскоп Voltcraft 630; Мултиметар 

Voltcraft 401; Мултиметар CHY 21; Мултиметар OGSM 61; Мултиметар 

OGSM 61; Стабилизиран исправувач Voltcraft TNG 30; Стабилизиран 

исправувач PS-302-A; абилизиран исправувач Iskra MA 4165; Функциски 

генератор Iskra MA 3733; Реглер трансформатор Iskra; Дигитален 

мултиметар HP 34401А; Дигитален мултиметар, рачен MY 68; 

Стробоскоп MA13900; Луксметар PLM-3; Ехоскоп Lehfeldt; 

Демонстрационен осцилоскоп ED-2; RC Генератор Iskra 3605; Дигитален 

мултиметар HP 34401А; LCR метар HP 3284 А; Систем мултиметар HP 

3458 А; Пикоамперметар HP 4140 Б; Микроскоп МЦ80 ЗЕИСС; Тест 

Печка WTC Binder; Ќелија за диелектрични константи на течности; 

Ќелија за диелектрични константи на тврди тела; Прецизен 

потенциометар Dieselhorst Т2334; Мултифлекс галванометар Т6441; 

Вестонова стандардна ќелија 3500/БД; Луксметар PU 150; Амперметар 

Х&Б; Стилоскоп Hilger; Спектроскоп со фотометарски клин; 

Дифракционен монохроматор IL-780; Дигитален радиометар; 

Спектрофотометар UNICAM PYE SPF 300; Спектрофотометарот SPF – 

300; Спектропроектор – од фирмата FUESS – Германија; Интегрална 

сфера – INS 250; Микрофотометар; Дигестор за добивање на филмови со 

метод на спреј – пиролиза, електродепозиција и хемиска депозиција; 

Дигестор за подготовка на супстрати; Апаратура за добивање на филмови 

со вакуумско 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 

- Институт за физика – 21 + 2 насловни доценти 

- Институт за хемија – 19 + 3 насловни вонредни професори 
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- 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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1 Дескриптори на квалификации 

1.1 Општи дескриптори 

Тип на 

дескриптори 

Компетенции 

Знаење и 

разбирање 

Има познавања од биолошко-медицинските области и разбирање на  физичките 

законитости според кои се одвиваат процесите во живата материја, како и со 

физичко-математичките модели за претставување на најважните системи кај 

човекот; Поседува специфични и продлабочени знаења од примената на зрачењата 

во медицинската дијагностика и терапија. Ги познава физичките принципи на 

работа на модерните медицински уреди.  

Примена на 

знаењата и 

разбирање 

Знае да изведува истражувања од физиката и да применува современите 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 природните појави гледа од научен аспект, за нивно објаснување се служи со 

научниот метод. Користејќи го јазикот на математиката, математички и физички 

модели, симболичка, логичка, графичка и статистичка анализа умее да решава 

проблеми и да ги толкува нивните решенија.  

Користи софтверски алатки, мерни инструменти, да ги издвои и да ги усогласи 

мерните техники со соодветните уреди и материјали. Осмислува и користи 

прикладни начини на истражување. 

Способности за 

проценка и 

изведување 

заклучок 

Го следи развитокот на современата физика. 

Проценува кои фактори влијаат на процесот на истражување и врз основа на тоа 

одбира соодветен пристап. 

Донесува одлуки за подобра организација на истражувањата. Одлучува во 

сложени и непредвидливи ситуации. 

 Критички се однесува кон изворите на информации и литературата. 

Комуникациски 

вештини 

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

средствата за комуникација. 

Знае да ги презентира добиените резултатите од истражувањето и компетентно да 

го брани мислењето. 

Покажува подготвеност да учествува во работата на пошироката заедница. 

Може да соопштува и разменува информации, мислења, да комуницира на дадена 

тема, за проблеми и нивните решенија, и тоа точно и ефективно користејќи 

писмена, визуелна или нумеричка форма, на начин што е прикладен на целта и 

слушателите.  

Способности и 

вештини за 

учење 

Ја разбира потребата за доживотно учење и ги користи сите расположиви средства 

и можности за професионален развој. 

Пребарува и користи литература. 

Актуелните проблеми ги вклучува во истражувањето. 

1.2 Специфични дескриптори на квалификациите на студиските програми 
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Тип на 

дескриптор 

Квалификациски дескриптори 

Знаење и 

разбирање 

Знаење од основите на физиката, применетата физика и  лабораториски мерења; 

Познавања од биолошко-медицинските области: основите на физиолошките 

процеси, методи на испитување во физиологијата и пошироко во медицината; 

Запознавање на физичките законитости според кои се објаснуваат процесите во 

живата материја со посебен акцент на примената на зрачењата во медицинската 

дијагностика и терапија; 

Запознавање со физичките и математичките модели преку кои што се објаснуваат 

главните системи кај човекот: локомоторниот систем, крвоносниот систем, живиот 

организам како термодинамички систем итн.;  

Изучување на физичките законитости и техники во конципирањето и создавањето 

на модерните медицински уреди што се користат во бројните дијагностички 

процедури и тераписки постапки: оптички, електрични, магнетски, рендгенски и 

други апарати и инструменти.   

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Прифаќање и разбирање на научниот метод за анализа на процесите што се 

случуваат во живата материја со помош на физичко-математички модели кои што се 

покажале како извонредно успешни во објаснувањето на таквите процеси; 

Оспособување на користење на голем дел на уреди кои што се користат во 

медицината и биологијата, медицински компјутерски системи кои што даваат 

дијагностички информации; 

Оспособување за решавање на проблемите на контрола на квалитетот на 

медицинските процедури особено во имагинг процедурите каде што е важно да се 

добие соодветна дијагностичка вредност при најмала доза на озрачување; 

 

Способност за 

проценка 

Етичка свесност – способност за разбирање на проблемите од социјален тип коишто 

се конфронтираат со професијата и разбирање на етичките карактеристики на 

истражувањето и на професионалната активност во физиката и одговорноста за 

можното влијание врз јавното здравје и околината. 

Апсолутни стандарди – запознавање со разновидноста и физичките откритија и 

теории, притоа стекнување на свесност за високи стандарди. 

Kомуникациски 

вештини 

Зголемено познавање на странски јазици преку учество во курсеви што се одржуваат 

на странски јазик, или коишто се изведуваат со употреба на книги и литература на 

странски јазик, учење во странство преку програми за размена и признавање на 

кредитите на странските универзитети и истражувачки центри. 

Оспособување за работа во интердисциплинарен тим 

Способност за презентирање на сопственото истражување или резултатите од 

пребарувањето на литературата како пред стручна, така и пред нестручна публика. 

Вештини на 

учење 

Критичен однос кон изворите на информации и литературата од областа на физика. 

Покажува способност за опишување, анализа и толкување на научните информации 

и податоци презентирани во различни форми, како текст, табели, графици, дијаграми 

и слики, како нумерички и математички опис или компјутерски базиран запис. 

-Прави напори и се труди самиот да се води во учењето и напредокот во физиката. 

-Постојано работи на личен напредок во поглед на знаењата, разбирањето и 

вештините. Лесно се снаоѓа во учењето со користење на литература, ресурсите на 

факултетот, интернет, сопственото искуство и креативноста. 

-Покажува значајна самостојност во одредувањето на целите и постигањата на лични 

или заеднички резултати. 

 

2. Одлука за усвојување на студиските програми од Наставно-

научниот совет на Природно-математичкиот факултет 
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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. Мислење на одборот за соработка и доверба со јавноста на 

Природно-математичкиот факултет 

Мислењето на одборот за соработка и доверба со јавноста на ПМФ за студиската програма по 

Медицинска физика е дадена во документацијата доставена од страна на ПМФ (Прилог 2) 

4. 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 на Ректорската управа или Универзитетскиот 

сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е дадена во документацијата доставена 

од страна на Ректорската управа на УКИМ (Прилог 3) 

5. Научно-истражувачко подрачје, поле и област на студиските 

програми 

Научно-истражувачко подрачје:  Природно-математички науки 

Научно Поле:                                  103 Физика 

Област:                                            30116 Медицинска физика, 10323 Друго 

 

6. Вид на студиските програми 

Студиската програма  програма на втор циклус студии – Медицинска физика е од видот 

академски студии. 

 

7. Степен на образование 

Студиската програма  е од втор циклус студии. Нивото на националната рамка на 

високообразовните квалификации, на која припаѓа студиската програма втор циклус студии – 

МЕдицинска физика е VII A 

 

8. 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 

Северна 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 негуваат студиите по: 

 



23 

 

- наставна физика, 

- применета физика и 

- теориска физика. 

Како одговор на потребите на институциите и стопанството во Република Северна Македонија, 

во последните петнаесетина 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. 

Оправданоста за постоење на студии по медицинска физика  до сега се докажала со бројните 

истражувања од областа на применета и теориска физика, со вклученоста на нашите 

истражувачки кадри во најновите текови на методиката на наставата по физика, со големиот број 

метеоролози, геофизичари и медицински физичари вработени во државните институции, кои го 

носат товарот на научните и апликативните истражувања од своите области на интерес и 

експертиза. Заедно со сите нив се и најновите кадри произведени од студиите по астрономија и 

астрофизика и физика на компјутерски хардвер, кои се повеќе се препознаваат во странските 

научни институции, но и во најновите современи стопански капацитети во Земјава и во 

странство. 

Цел на измените и дополнувањата на студиската програма по медицинска физика 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. 

9. Години и семестри на траење на студиската програма 

Сите студиски програми на вториот циклус студии по физика се во траење од 1 годинa, односно 

2 семестри. 

10. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

Студентите кои ќе ги завршат овие студии освојуваат 60 кредити по семестар односно 120 

кредити за една година. 

11. Начин на финансирање 

Кандидатите се запишуваат на студиите како студенти со кофинансирање. Износот на 

кофинансирање по семестар изнесува 750 евра.  

12. 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. 
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Право на запишување на вториот циклус студии по медицинска физика имаат кандидати кои 

завршиле прв циклус академски студии со освоено најмалку 240 кредити согласно ЕКТС и кои 

стекнале диплома:   

дипломиран инжeнер по физика, дипломиран физичар, дипломиран професор по физика, 

дипломиран професор по математика-физика, дипломиран инженер на ФЕИТ (барање 

дополнително предзнаење коешто го одредува наставникот или колегиумот на вториот циклус). 

13. Информација за продолжување на образованието 

Студентите кои ќе завршат која било студиска програма од вториот циклус студии по 

медицинска физика 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. 

 

14. 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 секоја студиска 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) 

 

 

14.1 Листа на задолжителни предмети  

 

1. семестар 

Код Предмет П А Л кредити 

2Ф35-21 Радијациона физика, дозиметрија и заштита од 

зрачење 
3 2 1 6 

2Ф36-21 Физика на медицински имиџинг техники 4 0 2 6 

2Ф37-21 Физички методи и уреди во медицината 4 1 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. 

 

14.2  Листа на изборни предмети 

Код  Наслов на предметот 
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2Ф38-21 Медицинска физика 

2Ф39-21 Физика на радиотерапија 

2Ф40-21 Медицинска електроника 

2Ф41-21 Одбрани делови од молекуларна биофизика  

2Ф42-21 Ултразвук во медицината 

2Ф43-21 Нуклеарни аналитички техники 

 

14.3 Начин на избор на предмети 

 

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

 

 

15. 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, 

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 
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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 

16. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската 

програма по медицинска физика 

 

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 

- Ехоскоп 

 

 

2. 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 
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3. Лабораторија за CSI и криминалистика 

- Компаративен микроскоп со веб-камера, компјутер и софтвер 

- Триокуларен микроскоп со CCD –камера, компјутер и софтвер 

- Дигитален портабилен спектроскоп за видлива светлина 

- Цијаноакрилатна комора 

- Дигитализиран анализатор со видлива светлина за анализа на документи и банкноти со 

компјутер и софтвер 

- Електростатска машина за анализа на втиснато пишување и отпечатоци на документи 

- Елипсометар со монохроматска светлина 

- Дигитална камера со триножец и статив со форензичка светлина 

- Комплет од форензички светла (видливи и UV) со голем интензитет и заштитни очила 

- Комплет за анализа на траги од крв со гониометар 

- Електростатско апаратче за подигање на траги од стапала 

- Софтвери за балистика 

- Софтвери за форензичка аудио-анализа 

 

4. Лабораторија за електронска микроскопија 

- Дигитализиран скенирачки електронски микроскоп JEOL.  

- Вакуумска апаратура за депозиција на јаглен (за подготовка на примероците) 

 

5. Лабораторија за нуклеарна физика 

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

компјутер и софтвер); 

Опрема за амбиентална и лабораториска дозиметрија; 

Софтверски апликации за перосонална дозиметрија и дозиметрија на пациенти; 

17. 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. 

18. Список на наставен кадар 

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

студиските прорами. 

18.1 Редовни професори  

1. Проф. д-р Мимоза Ристова - наставник за група предмети од физика на кондензирана материја 

и форензичка физика. Областа на научен интерес: физика на кондензирана материја. 

2. проф. д-р Ицко Ѓоргоски - наставник за група предмети од анимална физиологија и имуноло-

гија. Област на научен интерес: анимална физиологија и имунологија. 

3. проф. д-р Маргарета Пецовска – Ѓорѓевиќ – наставник за група предмети од областа на 

биофизика и општа физика Област на научен интерес: физика на кондензирана материја. 

4. проф. д-р Весна Гершан - наставник за група предмети од медицинска физика и општа физика. 

Област на научен интерес: медицинска физика. 

18.2. Вонредни професори 
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1. Проф. д-р Александар Скепаровски - наставник за група предмети од физика на кондензирана 

материја и општа физика. Област на научен интерес: физика на кондензирана материја. 

2. Проф. д-р Ламбе Барандовски – наставник по група предмети од атомска физика и општа 

физика. Област на научен интерес: физика. 

19. 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. Во Прилог 6 се соодветните изјави од наставниците на 

пооделните предмети на студиската програма. 

20. Согласност од високообразовната институција  за учество на 

наставникот во реализацијата на студиската програма 

Комплетната настава на студиските програми од вториот циклус се покрива со наставници од 

Природно-математичкиот факултет.  

21. 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 медицинска физика. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по 

завршување на студиската програма 

 Стручен назив: Магистер по физички науки – медицинска физика  

https://if.pmf.ukim.edu.mk/
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Стручен назив на англиски: MSc in Physics – Medical Physics 

 

25. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски 

простор за високо образование со програмата на европски 

високообразовни институтции 

 При конципирањето на студиската програма за втор циклус студии по Медицинска 

физика водено е сметка за нејзино усогласување со современите европски и светски трендови, 

при оформувањето на содржините за задолжителните и изборните предмети. Со тоа оваа 

студиска програма е споредлива со програми за втор циклус студии по медицинска физика кои 

може да се најдат на европските високообразовни институции. При креирањето на содржините 

на изборните предмети, земена е во предвид и научната експертиза на наставниот кадар – 

вклучен во реализацијата 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 од медицинска физика. 

 Споредувајќи го пред се начинот на организација на студиите, времетраењето и 

содржините на задолжителните и изборните предмети коишто се опфатенио во рамките на 

студиската програма за втор циклус студии по Медицинска физика, најголемо софпаѓање може 

да се најде со следниве студиски програми: 

Обединето Кралство (Шкотска) 

Универзитет во Глазгов 

Студиската програма што се предлага во овој елаборат е споредлива со студиската програма на 

мастер студиите по Медицинска физика на Универзитетот во Глазгов, студии по Медицинска 

физика каде овие студии се едногодишни студии со 60 ЕКТС. Содржински може да се најдат 

голем број на совпаѓања и сличности помеѓу предметите: Радијациона физика и имиџинг, 

Физика на медицински имиџинг техники, Физички методи, мерења и имиџинг, Физика на 

радиотерапија и предметите кои ќе се предаваат во последипломските студии по Медицинска 

физика кај нас. Целите на оваа студиска програма, како и компетенциите во најголем дел се 

совпаѓаат со студиската програма за втор циклус студии по Медицинска физика, што е предмет 

на овој елаборат. 

 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/medicalphysics/ 

 

Шпанија 

Универзитет во Валенсија 

Студиската програма што се предлага во овој елаборат е споредлива со студиската програма на 

мастер студиите по Медицинска физика на Универзитетот во Валенсија, студии по Медицинска 

физика каде овие студии се едногодишни студии со 60 ЕКТС. Содржински може да се најдат 

голем број на совпаѓања и сличности помеѓу предметите: Детектори во медицината, радијациона 

дозиметрија, Заменодејство на зрачење со материјата, Добивање на рентгенски зраци и 

акцелератори, Заштита од зрачење во медицината, Имиџинг системи во медицинска технологија 

и предметите кои ќе се предаваат во последипломските студии по Медицинска физика кај нас. 

Целите на оваа студиска програма, како и компетенциите во најголем дел се совпаѓаат со 

студиската програма за втор циклус студии по Медицинска физика, што е предмет на овој 

елаборат. 
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https://www.uv.es/uvweb/college/en/postgraduate-courses/official-master-s-degrees/official-master-s-

degrees-offered/master-s-degree-medical-physics-

1285848941532/Titulacio.html?id=1285857493871&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2 

 

Обединето Кралство (Англија) 

Универзитет Суреј во Гулидфорд 

Студиската програма што се предлага во овој елаборат е споредлива со студиската програма на 

мастер студиите по Медицинска физика на Универзитетот во Гулидфорд, студии по Медицинска 

физика каде овие студии се едногодишни студии со 60 ЕКТС. Содржински може да се најдат 

голем број на совпаѓања и сличности помеѓу предметите: Експериментални и професионални 

вештини за медицинска физика, радијациони мерења, Радијациона физика, Дијагностичка 

примена на јонизирачките зрачења, Имиџинг со нејонизираки зрачења, Физика на терапија и 

предметите кои ќе се предаваат во последипломските студии по Медицинска физика кај нас. 

Целите на оваа студиска програма, како и компетенциите во најголем дел се совпаѓаат со 

студиската програма за втор циклус студии по Медицинска физика, што е предмет на овој 

елаборат. 

 

https://www.surrey.ac.uk/postgraduate/medical-physics-msc#structure 

 

26. 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 – медицинска физика 

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

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 
Подрачје: Природно-математички науки  
Поле: Физика 
Области:  Физика, Медицинска физика 

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

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

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

  

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Втор циклус  

https://www.uv.es/uvweb/college/en/postgraduate-courses/official-master-s-degrees/official-master-s-degrees-offered/master-s-degree-medical-physics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285857493871&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/college/en/postgraduate-courses/official-master-s-degrees/official-master-s-degrees-offered/master-s-degree-medical-physics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285857493871&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/college/en/postgraduate-courses/official-master-s-degrees/official-master-s-degrees-offered/master-s-degree-medical-physics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285857493871&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
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3.3. Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 

1 година / 2 семестри / 60 кредити  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Право на запишување имаат кандидати кои завршиле прв циклус 

академски студии со освоено најмалку 240 кредити согласно ЕКТС и кои 

стекнале диплома:дипло миран инжeнер по физика, дипломиран физичар, 

дипломиран професор по физика, дипломиран професор по математика-

физика, дипломиран инженер на ФЕИТ (барање дополнително 

предзнаење коешто го одредува наставникот или колегиумот на вториот 

циклус). 

 
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:  
Има основни познавања од биолошко-медицинските области; Запознаен е 
со физичките законитости според кои се одвиваат процесите во живата 
материја, како и со физичко-математичките модели за претставување на 
најважните системи кај човекот; Поседува специфични и продлабочени 
знаења од примената на зрачењата во медицинската дијагностика и 
терапија. Ги познава физичките принципи на работа на модерните 
медицински уреди.  
 
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 негативнаоценка 

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 16.12.2016, Скопје 

7.2. Име и потпис  
Проф. д-р Александар Скепаровски     Проф. д-р Никола Јанкуловски 

 

7.3. Функција на потписникот декан                        ректор 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
file:///D:/Lambe/II%20Ciklus/pmf@pmf.ukim.mk
file:///D:/Lambe/II%20Ciklus/www.pmf.ukim.edu.mk
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7.4. Печат печат на единицата                   печат на УКИМ 

27. 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 

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. 

27.1 Резултати од изведената самоевалуација  

Фреквенција на 

самоевалуациониот процес 

(секоја година, на две години, на 

три години) 

Согласно Статутот на УКИМ член 307 самоевалуацијата се 

спроведува на интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот 

процес се врши врз основа на Упатството за самоевалуација и 

обезбедување и оценување на квалитетот на единиците на 

Универзитетот, донесено од Универзитетскиот сенат (9 

седница/30.04.2013). 

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3

Cy/view 
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Податоци за последната 

спроведена надворешна 

евалуација на установата 

Последната надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2015/16 

година во рамките на надворешната евалуацијата на УКИМ, а од 

Агенцијата за евалуација на високото образование на Република 

Македонија, надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2004 

год.  

Последната спроведена самоевалуација на ПМФ е на следниов линк: 

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

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

llRGIrxse6qGCRid2/view 

Други податоци кои установата 

сака да ги наведе како аргумент 

за нејзината успешност 

Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Свети 

Кирил и Методиј“ во Скопје е водечка академска институција според 

мериторни критериуми за евалуација засновани на бројноста на 

објавени научни трудови во земјата и во странство. Околу 30% од 

сите публикации во списанија со фактор на влијание објавени од 

автори од 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 во секоја од изминативе 4 години. Покрај тоа, дел 

од научниот кадар на ПМФ е носител на престижни државни награди, 

како што се, на пример, наградата Гоце Делчев и наградата за 

најдобар научник на Претседателот на Р. Македонија, потоа, награди 

на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и Методиј“ и плакети за 

заслуги,  потоа наградата на МАНУ за најдобар млад научник итн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija
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П Р И Л О Г   1 

Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно – научниот совет на 

Природно-математичкиот факултет во Скопје
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П Р И Л О Г   2 

Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста на ПМФ 
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ПРИЛОГ 3 

Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
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П Р И Л О Г   4 

Предметни програми 

Прилог 4.1 Задолжителни предмети 

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

1. Наслов на нaставниот предмет РАДИЈАЦИОНА ФИЗИКА, 

ДОЗИМЕТРИЈА И ЗАШТИТА ОД 

ЗРАЧЕЊЕ 

2. Код 2Ф35-21 

3. Студиска програма Медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика - МФ 

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

6. Академска година/семестар  5/ IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Ламбе Барандовски 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Студентите да се запознаат со величините со кои што се опишуваат радијационите полиња, 

видови на заменодејства со материјата, примена на јонизирачкото и не јонизирачкото 

зрачење во медицината, биолошко дејство на зрачењето. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Квантна природа на зрачењето. Видови на зрачења од атомот. Статистичка природа на 

зрачењата. 

2. Радијациони величини. Флуенс. КЕРМАа и компоненти на КЕРМА.  Врска меѓу КЕРМА и 

Флуенс за фотони и за неутрони. Апсорбирана доза. Ескпозиција. Експозиција и врски со 

другите величини. 

3. Експоненцијална атенуација за повеќе модови на абсорпција. Коефициенти на атенуација. 

Атенуација на колимиран и неколимиран зрачен сноп.Спектрални ефекти. Build up 

фактор.Теорема на реципроцитет. 

4. Наелектризирани честици и радијациона рамнотежа. Врска меѓу апсорбирана доза и 

експозиција за РТГ и за гама зрачење. Специфичности за индирекно јонизирачки зрачења. 

5.  Теорија на Bragg-Gray. Теорија на Spencer. Теoрија на Burlin. Доза од гама зрачење во 

близина на два различни медиуми. 

6. Заемнодејства на гама и рендгенско зрачење со материјата. Комптонов ефект. 

Фотоелектричен ефект. Создавање на парови. Рејлејево расејување.Фотонуклеарна 

дизинтеграција. 

7. Заемнидејства на наелектризирани честички и материјата. Типови на заемнодејства преку 

кулонови сили.  

8. Добивање на рендгенско зрачење и негови карактеристични параметри. Филтрирање на 

рендгенско зрачење и квалитет на рендгенскиот сноп. 

9. Заемнидејства на неутрони и материјата. 

11. Детекција и спектрометрија на зрачењето. Гасни детектори. Преносни теренски детектори 

и нивна калибрација. Мерење на алфа и бета зрачење. Видови на лични дозиметри и 

лабораториски инструменти. Статистика во радијациона физика. 
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12. Заемнидејства меѓу јонизирачо зрачење и живите ткива. Апсорбирана доза. Брзина на 

апсорбирана доза. Дозен еквивалент. Акумулирана доза. Длабинска доза и изодозни линии. 

Доза од внесен радионуклид преку дишење и храна. Максимално дозволени дози. 

13.Природна радијација и радиоактивност. Загадување на животната средина со извори на 

јонизирачки зрачења. Дисперзија на изври на јонизирачко зрачење во животната средина. 

Нуклеарни и радиолошки несреќи. Заштита од извори на алфа зрачење. Заштита од извори на 

бета зрачење. Заштита од фотонско зрачење. Гама-флукс за извори со различна геометрија. 

Заштитни бариери. Заштита од неутрони, протони и лесни јадра.  

 

12. Методи на учење:                                            Предавања, нумерички вежби и семинар 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

180 

14. Распределба на 

расположивото време 

90  – контактни часови 

90 – неконтактни часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска настава Часови    45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа  

Часови    45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови    5 

16.2 Самостојни задачи  Часови    20 

16.3 Домашно учење  Часови    65 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                  80                             бодови                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                15                             бодови          

17.3.  Активност и учество                    5                             бодови             

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) 0    до 59 бода  5 (пет)        (F)                   

од 60 до 67 бода  6 (шест)     (E) 

од 68 до 75 бода 7 (седум)   (D) 

од 76 до 85 бода 8 (осум)     (C) 

од 86 до 92 бода 9 (девет)    (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит     Минимум освоени 10 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата    Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата     Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Frank.H. Attix Introduction to 

Radiological Physics 

and Radiation dosimetry 

Wiley-VCH Verlag 1986, 

2004 

2. James E. Martin 
Physics for radiation 

protection 
WILEY-VCH Verlag 2006 

3. Н. Андоновска Радијациона физика УКИМ 2002 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
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1. Наслов на нaставниот предмет ФИЗИКА НА МЕДИЦИНСКИ ИМИЏИНГ 

ТЕХНИКИ  

2. Код 2Ф36-21 

3. Студиска програма Медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Институт за физика – МФ 

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

6. Академска година/семестар  5/ IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Весна Гершан 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Студентите да се запознаат со физичките методи кои се применети во медицинските имиџинг 

техники 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Добивање на РТГ зраци и нивни својства. Дизајн на РГГ апарат. 

2. Фотографска и филмска слика. Квалитет на сликата. 

3. Аналогна слика: филм и видео 

4. Специјални техники на снимање со висок и низок напон. Мамографија. 

5. Флуороскопија 

6. Дигитална слика 

7. Дигитална фруороскопија. Дигитална субстракциона ангиографија. 

8. Линеарна и компјутерска томографија 

9. Нуклеарна медицина.  Радиофармацевтици и имиџинг апаратура (гама камера, SPECT) 

10. Принципи на ултразвук и ултразвучен имиџинг. УЗ апаратура. 

11. Принципи на магнетна резонанса и МР имиџинг 

12. Позитронска емисиона  томографија (PET) 

 

12. Методи на учење:                                            Предавања и практични вежби и семинар 

13. Вкупен расположив фонд на време 180  

14. Распределба на расположивото време 90   – контактни часови 

90 – неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

Часови    60 

15.2 Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

Часови    30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови    5 

16.2 Самостојни задачи  часови     20 

16.3 Домашно учење  Часови    65 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                      90                        бодови                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                      7                        бодови          

17.3.  Активност и учество                        3                        бодови             

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)           0    до 59 бода        5 (пет)        (F)                   

       од 60 до 67 бода        6 (шест)     (E) 

       од 68 до 75 бода       7 (седум)   (D) 
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       од 76 до 85 бода       8 (осум)     (C) 

       од 86 до 92 бода       9 (девет)    (B) 

       од 93 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

    Минимум освоени 8 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата    Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

   Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. D.Dowsett, P.Kenny, 

E.Johnston 

The Physics of 

Diagnostic 

Imaging 

Arnold, London 1998, 2001 

2. Anthony Wolbarst Physics of 

Radiology 

Appleton & Lange 1993, 1997 

3. William R. Hendee 

& E. Russell 

Ritenour 

Medical Imagin

g Physics 

Wiley Liss 2002 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Brent Griffith, 

Daniel Türler, and 

Howdy Goude 

Infrared 

Thermographic 

Systems 

Lawrence Berkeley 

National Laboratory 

2001 

2. D.C. Barber Electrical 

Impedance 

Tomography 

Institute of Physics 

(GB) 

2004 

 

 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет ФИЗИЧКИ МЕТОДИ И УРЕДИ ВО 

МЕДИЦИНАТА 

2. Код 2Ф37-21 

3. Студиска програма физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  5/ IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Ламбе Барандовски 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот да добие продлабочени знаења за физичките методи и уреди што се користат во 

медицината со што се доаѓа до сознание дека напредокот на медицината во добар дел се 

должи на имплементацијата на техники и методи од природните науки 

 

11. Содржини: 

             1. Медицинска метрологија. Специфики на биолошко-медицинските мерења. 

Биокибернетски системи.  Класификација. 

 2. Рамнотежа и стабилност, Локомоторен систем кај човекот.  Контракција и 

дилатација на мускулите.  Системи од лостови. Биомеханичка анализа.Механички својства на 

биолошките ткива.  Еластичност на коски. Фрактура на коска. Сили на триење. 
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             3. Транслациони сцилаторни и ротациони движења кај човекот 

 4.Биомеханика на флуидите.  Хидростатички притисок потисок, површински појави, 

турбулентно и ламинарно струење на крвта . Крвен притисок и мерење; инвазивни и 

неинвазивни методи). Мерење на волуменот и на брзината  на крвта.  

 5. Вискозност на течности.  Клинички метод за определување вискозноста на крвта. 

Брзина на таложење на еритроцити. Вискозиметрија. 

 6. Термичко ширење на тврдите тела. Термометрија.  Транспорт на молекули со 

дифузија, дифузија низ мембрани, респираторен систем и дишење. 

            7. Термодинамика, енергетски потреби на човекот, регулација на телесна температура, 

топлоспроводност, конвекција, зрачење, испарување.  

             8. Биоакустика.  Звучни бранови. Рефлескија, прекршување, интерференција, 

дифракција. Физички и субјективни карактеристики. Физички основи на системот за  слух. 

Звучни методи во медицината. Инфразвук и ултразвук. Дејство на ултразвукот врз 

биолошките системи. Апарати за дијагностика и терапија со помош на ултразвук. 

             9. Контактна потенцијална разлика. Термоелементи. Галвански елементи, примена во 

медицината.         Физиолошко дејство на струјата. Електростимулација. Активна 

електродијагностика, генератори  на електрични импулси.   

 10.Биоелектрични потенцијали. Потенцијал на мирување.  Акционен потенцијал 

(срце, мозок, мускули).  Принципи на работа на ЕКГ,  ЕЕГ,  ЕМГ. Нискофреквентни и 

високо-фреквентни физиотераписки  уреди. Апарати во електрохирургијата.  

 11. Око како оптички систем, Оптичка микроскопија, методи за набљудување. 

Електронски микроскоп. Фибер оптика. Примена во медицината.  

             12. Соектроскопија, Рентгенско зралење, Рентгенска компјутерска томографија, 

Инфрацрвена светлина. Термографија. Ултравиолетово зрачење. Примена во медицината. 

Видови ласери.  Примена во медицината. 

             13.Магнетна резонанца, Радијациона терапија, Заштита на храна со јонизирачко 

зрачење, Радиоизотопи во медицина, Протонска и радиотерапија со тешки јадра. 

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

 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 90   – контактни часови 

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 часови    5 

16.2 Самостојни задачи  часови     

20 

16.3 Домашно учење  часови    

65 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                   80 бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                 15  бодови   

17.3.  Активност и учество                                    5    бодови  

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 59 бода        5 (пет)        (F)                   

       од 60 до 67 бода        6 (шест)     (E) 

       од 68 до 75 бода       7 (седум)   (D) 

       од 76 до 85 бода       8 (осум)     (C) 

       од 86 до 92 бода       9 (девет)    (B) 

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

испит 

Позитивно оценета семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Davidovits Physics in biology and 

medicine 

Elsevier 2008 

2. H.D.Young, 

R.A.Freedman 

University Physics Pearson 2016 

3. Д. Гершановски Медицинска физика ПМФ, инт. 

Скрипта 

2010 

 

Прилог 4.2 Изборни предмети 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА  

2. Код 2Ф38-21 

3. Студиска програма Медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Институт за физика – МФ 

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

6. Академска година/семестар   7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Весна Гершан 

Проф. Д-р Ицко Ѓоргоски (институт за 

биологија) 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Студентите да се запознаат со физичките и биофизичките закони  и методи кои се 

применуваат во медицината 

11.  

12. Методи на учење:                                            Предавања и практични вежби и семинар 

13. Вкупен расположив фонд на време 180  

14. Распределба на расположивото 

време 

90   – контактни часови 

90 – неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

Часови    60 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

Часови    30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови    5 

16.2 Самостојни задачи  Часови    20 

16.3 Домашно учење  Часови    65 
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17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                      90                        бодови                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                      7                        бодови          

17.3.  Активност и учество                        3                        бодови             

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

0    до 59 бода        5 (пет)        (F)                   

од 60 до 67 бода        6 (шест)     (E) 

од 68 до 75 бода       7 (седум)   (D) 

од 76 до 85 бода       8 (осум)     (C) 

од 86 до 92 бода       9 (девет)    (B) 

од 93 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

    Минимум освоени 8 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата    Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

   Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. B H Brown, R H 

Smallwood, D C 

Barber, 

P V Lawford and 

D R Hose 

Medical Physics 

and Biomedical 

Engineering 

Institute of Physics 

Publishing 

Bristol and 

Philadelphia 

1999 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Ѓоргоски Основи на анатомијата 

на човекот, скрипта,  

 2003  

 

2. Д. 

Гершановски 

Биофизика, скрипта   2010 

  3. Gajton, A.  Medicinska fiziologija. 

Medicinska knjiga 

Beograd-Zagreb, 1989 

 

 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет ФИЗИКА НА РАДИОТЕРАПИЈА 

2. Код 2Ф39-21 

3. Студиска програма Медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика - МФ 

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

6. Академска година/семестар  5/ IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Мимоза Ристова 

Проф. д-р Весна Гершан  

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
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Студентите да се запознаат со физичките принципи на радијационите методи што се 

применуваат кај тераписки процедури. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Извори на јонизирачко зрачење (киловолтажни уреди, линеарни акцелератори, кобалт 

уреди).   

2. Параметри за калибрирање на дозата. Премин од абсорбирана доза од еден медиум во друг. 

3. Функции за карактеризација на дозната распределба (PDD - процентуална длабинска доза, 

TPR - однос ткиво-фантом, TAR - однос ткиво-воздух, TMR - ткиво-максимум однос, SAR - 

однос на расејување од воздух)  

4. Пресметки на абсорбираната доза (за отворено поле, за ирегуларно поле, за поле со филтер, 

корекции за нерамномерност на површината и за нехомогеноста на ткивото) 

5. Планирање на третман; мерење на дозни криви (PDD - процентуални длабински дози, 

профили, профили со филтри); карактеристики на зрачното поле (полусенка, симетрија, 

израмнетост на полето) 

6. Терминологија по ICRU 62 - таргет волумени 

7. Симулација и верификација (класичен симулатор, КТ симулатор, портал верификација, in 

vivo дозиметрија) 

8. Обликување на зрачното поле (оловни блокови, независни бленди на колиматорот, MLC) 

9. Електронска зрачна терапија (енергетска карактеризација на електронските снопови, 

дозиметриски карактеристики) 

10. Брахитерапија (LDR - брахитерапија со ниска јачина на доза, HDR - брахитерапија со 

висока јачина на доза, PDR - брахитерапија со пулсирачка доза, извори, системи за дозни 

пресметки) 

11. Специфични радиотераписки техники (IMRT - радиотерапија со модулиран интензитет, 

стереотакса, радиотерапија на целото тело) 

 

 

12. Методи на учење:                                            Предавања, нумерички вежби и семинар 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време 90   – контактни часови 

90 – неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

Часови   45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

Часови    45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови    5 

16.2 Самостојни задачи  часови     30 

16.3 Домашно учење  Часови    55 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови              90                                     бодови                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

              7                                    бодови          

17.3.  Активност и учество                3                                    бодови             

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)           0    до 59 бода        5 (пет)        (F)                   

       од 60 до 67 бода        6 (шест)     (E) 

       од 68 до 75 бода       7 (седум)   (D) 

       од 76 до 85 бода       8 (осум)     (C) 

       од 86 до 92 бода       9 (девет)    (B) 

       од 93 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит     Минимум освоени 8 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата    Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата    Самоевалуација 
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22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. F. Khan The Physics of Radiation 

Therapy 

Lippicott 

Williams 

&Wilkins 

2010 (4 

ed) 

2. H.E.Johns & 

J.R.Cunningham 

The Physics of Radiology Charles C 

Thomas 

1983 (4 

ed) 

3. E. Podgorsak – ed. Radiation Oncology 

Physics 

IAEA 2005 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. W. Hendee, 

Geoffrey Ibbott, 

Eric Hendee 

Radiation Therapy Physics Wiley-Liss 2005 

2.     

 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА 

2. Код 2Ф40-21 

3. Студиска програма Медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  5/IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Мимоза Ристова 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Студентот да добие продлабочени знаења за електроничките уреди што се користат во 

медицината и принципите на кои што тие работат. На таков начин студентот сознава дека 

напредокот на медицината во добар дел се должи на новите техники за дијагностика и терапија 

кои во основа се должат на физичките уреди засновани на електрониката 

 

11

. 

Содржини: 

 

Галвански елементи. Уреди за напојување на медицински уреди 

Методи на добивање и регистрација на медицинско-биолошките информации 

Засилувачи. Основни параметри на мерните засилувачи. Диференцијални засилувачи, 

отклонување на шумот. Зајакнување на биоелектричните сигнали кај ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ и 

полиграфите.  

Аналогно-дигитални претворувачи. 

Визуелизација на податоците, посебен осврт на системите со течни кристали. 

Вовед во логичките уреди и мемории: TTL, ECL, CMOS кола. Временски и фреквентни мерења. 

 Мерење на неелектрични величини: крвен притисок, проток на крвта, респирација. 

Радиотелеметрија.   

Електронски стимулатори. Нискофреквентни физиотерапевтски електронски уреди. 

Високофреквентни физиотерапевтски уреди. Електрична  стимулација на срцето, мускулите, 

нервите.. 

 Електростимулатори на срцето (pacemaker-и). Дефибрилатори.   Електрохирургија.  

Методи за заштита на пациентите и вработените при користење на медицинските електронички 

уреди 
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12

. 

Методи на учење:                         предавања, практични вежби, семинар 

 

13

. 

Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14

. 

Распределба на расположивото време 90 – контакгтни часови  

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 10 

часови 

16.2 Самостојни задачи  20 

часови  

16.3 Домашно учење  60 

часови 

17

. 

Начин на оценување  

17.1.  Тестови                  95                               бодови                                                     

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                  3                            бодови          

17.3.  Активност и учество                    2                              бодови  

18

. 

Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 59 бода        5 (пет)        

(F)                   

       од 60 до 67 бода        6 (шест)     

(E) 

       од 68 до 75 бода       7 (седум)   

(D) 

       од 76 до 85 бода       8 (осум)     

(C) 

       од 86 до 92 бода       9 (девет)    

(B) 

       од 93 до 100 бода     10 (десет)    

(A) 

19

. 

Услови за потпис и полагање на завршен испит Позитивно оценета семинарска работа 

20

. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата   

22

. 

Литература 

            Задолжителна литература  

22.

1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. . R. Radovic Elektronika u medicini Univerzitet u Nisu 1991 

2. A. Šantić Biomedicinska 

elektronika 

Školska knjiga, 

Загреб 

1995 

3. J.G. Webster Medical Instrum., Appl. 

and Design 

Houghton - Mifflin 1997 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет  OДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МОЛЕКУЛАРНА 

БИОФИЗИКА 

2. Код 2Ф41-21 

3. Студиска програма Медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет) Втор 

6. Академска година/семестар 5/ IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот Познавања од основите на биофизика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Овозможува на студентот да ги продлабочи своите знаења за молекуларната биофизика. 

Запознавање со теориските и експерименталните техники од физиката за моделирање на биолошки 

механизми. Разбирање на работата на молекулите на секое ниво,  при создавање комплексни 

молекули, молекуларни уреди, мотори и машини. 

Предметот ги обработува основните принципи на работа на молекуларните мотори и машини во 

различни опкружувања. Изучување на физички закони кои го регулираат животот на сите нивоа, 

со различни физички модели и теории. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Молекули 

2.Макромолекуларни механизми 

3.Молекуларни уреди 

3.1.Молекуларни мотори 

3.2.Ензими и регулаторни протеини 

3.3.Проток на информации во клетка 

4.Машини и механизми 

4.1.Кооперативни преоди во макромолекули 

5.Ензими и молекуларни машини 

6.Молекуларни машини во мембрани 

7.Нервни импулси 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време      180 часови 

14.  Распределба на расположивото време 90 контактни 

90 неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

60 

15.2 Вежби(лабораториски,  

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 10 

16.2 Самостојни задачи 10 
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16.3 Домашно учење 70 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови Два теста секој по 100 бода  (50 % од оценката) 

(минимум 60 бода, секој) 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

40% од оценката (минимум една 

семинарска/елаборат) 

17.3 Активност и учество 10% од оценката 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) До 50% 5 (пет)          (F) 

Од 51% до 60% 6 (шест)       (Е) 

Од 61% до 70% 7 (седум)      (D) 

Од 71% до 80% 8 (осум)        (C) 

Од 81% до 90% 9 (девет)       (B) 

Од 91% до 100% 10 (десет)     (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработена семинарска/проект 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета за самоевалуација 

22. Литература 

Задолжителна литература 

22.1 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Philip Nelson Biological 

Physics: Energy, 

Information, Life 

WH Freeman 2002 

2. Bert Kappen Introduction to 

biophysics 

Radboud 

University 

Nijmegen 

2008 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Fabrizio Cleri The physics of 

living systems 

Springer 2016 

2. Pranav Kumar  Fundamentals and 

techniques of 

Biophysics and 

Molecular 

Biology 

Pathfinder 

Publication 

 

2016 

 

 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет УЛТРАЗВУК ВО МЕДИЦИНАТА 

2. Код 2Ф42-21 

3. Студиска програма Mедицинска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, 

Природно-математички факултет, УКИМ 

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

6. Академска година/семестар  
5 / IX 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

3 

(три) 
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8. Наставник д-р Александар Скепаровски, вонреден 

професор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Стекнување на основни знаења во врска со физичките принципи на кои се базира примената на 

ултразвукот во медицината како дијагностичка и терапевска метода. Фокусот е ставен на 

запознавање на студентите со принципите на работа на апаратурите за ултразвучна 

дијагностика. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Историски развој 

2. Механички осцилации и бранови (повторување) 

3. Карактеристични величини и закони на ултразвучното поле во даден медиум 

4. Методи за добивање на ултразвук. Ултразвучни претворувачи 

5. Преглед на методите на ултразвучна дијагностика 

6. Метод на сјајност (B-mode) 

7. B-mode ехо-сонографи 

8. Физички принципи на доплер сонографијата. Спектрален и колор доплер метод. 

9. Основи на тридимензионалната (3D) сонографија 

10. Ултразвучна терапија -преглед на најчесто користените техники 

11. Критериуми за правилна и безбедна употреба на ултразвукот во медицината 

 

12. Методи на учење:  настава (предавања) и семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

14. Распределба на расположивото време 90 часови наставни и 90 часови други активности 

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  0 часови 

16.2 Самостојни задачи   30 часови  

16.3 Домашно учење   60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови               80 бодови                                                     

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

             15 бодови   

17.3.  Активност и учество                 5 бодови  

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                   

       од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 

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

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

       од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 

       од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Со право на потпис и можност за полагање 

на завршниот испит се стекнуваат 

студентите кои редовно ги следеле 

предавањата.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 

22. Литература 
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            Задолжителна литература  

22

.1 

Ред.

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зафир Стојанов и 

Станоја Стоименов 

Физички 

принципи на 

ултразвучната 

дијагностика и 

терапија 

Македонска 

акедемија на 

науките и 

уметностите 

2001 

2. Peter Hoskins, Kevin 

Martin and Abigail 

Thrush (Eds.) 

Diagnostic 

ultrasound – 

Physics and 

Equipment 

Cambridge 

University Press 
2010 

3.     

22

.2 

Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter Hoskins, 

Kevin Martin and 

Abigail Thrush 

(Eds.) 

Diagnostic 

ultrasound – 

Physics and 

Equipment 

Cambridge 

University Press 
2010 

2.     

 

 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет НУКЛЕАРНИ АНАЛИТИЧКИ 

ТЕХНИКИ  

2. Код 2Ф43-21 

3. Студиска програма Медицинска физика, Применета физика – 

материјали и уреди 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика - МФ 

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

6. Академска година/семестар  5 / IX 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Ламбе Барандовски 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се запознаат со нуклеарните аналитички техники кои што се применуваат во 

различни области на науката, техниката и индустријата и медицината. На таков начин ќе се 

покаже широката примена на нуклеарните физички методи кои што наоѓаат широка примена. 

11. Содржина на предметната програма: 
 

-примена во индистријата:  трасери, избор на погодни радиоизотопи за поедини намени,  

-примена во земјоделството, заштита на растенијата, конзервација на храната 

-оценка на димензиите и својствата на материјали и производи  

-модификација на материјалите, подобрување на квалитетот на производите (компјутерски 

дискови, полупроводнички елементи, гуми, пластични производи итн). Јонска имплантација. 

-стерилизација на медицински производи 

-гама радиографија, примена. Заштита и конзервација на музејски експонати  

-неутронска активациона анализа NAA 

-акцелераторка масена спектрометрија AMS 

 

12. Методи на учење: предавања, практична настава, семинар-проект 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
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14. Распределба на расположивото време 90 – контактни часови 

90 – неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

 30 

часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 5 часови 

16.2 Самостојни задачи  15 часови  

16.3 Домашно учење  70 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                  80                                бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                 15                                 бодови          

17.3.  Активност и учество                   5                                бодови          

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 59 бода  5 (пет)        (F)                   

       од 60 до 67 бода  6 (шест)     (E) 

       од 68 до 74 бода 7 (седум)   (D) 

       од 75 до 84 бода 8 (осум)     (C) 

       од 85 до 92 бода 9 (девет)    (B) 

       од 92 до 100 бода 10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Минимум освоени 8 бодови 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.

1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. John Lilley Nuclear Physics, 

Principles and 

Applications 

Wiley 2001 

2. Џ. Мартин Физика на 

радијационата 

заштита (превод) 

Просветно дело 2010 

3.     

22.

2 

Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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П Р И Л О Г   5 

Н а с т а в е н   к а д а р 

 

Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

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

1. Име и презиме Мимоза Ристова 

2. Дата на раѓање 16.11.1963 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Бакалуреат по 

Физика 

1987 Институт за физика, 

Природно- математички 

факултет, Универзитет 

Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

Магистер по 

физички науки 

1991 Институт за физика, 

Природно- математички 

факултет, Универзитет 

Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

Доктор по физички 

науки 

1996 Институт за физика, 

Природно- математички 

факултет, Универзитет 

Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички науки 

Физика Сончева енергија 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички науки 

Физика Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

Редовен професор по Електроника, 

Електромагнетизам и општа физика 

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

студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Електромагнетизам Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 
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2. Електроника Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 Физика на имиџинг технологиите во 

физиката а 

Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

3. Електронска микроскопија Физика, Природно-Математички факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Фототермички и фотоелектрични 

својства на материјалите 

Сончева енергија, Физика, Природно-

Математички факултет, Универзитет Св. 

Кирил и Методиј – Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Тенки филмови за фотоволтаични 

колектори 

Физика, ПМФ - Скопје 

2. Напредни методи за радиотерапија Физика, ПМФ - Скопје 

3. Методи во истражувањата на тенките 

филмови 

Физика, ПМФ - Скопје 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. M. Ristova, M. 

Talevska, Z. 

Stojanovska 

 

Accurate Age Estimations from 

Dental Cementum and A Childbirth 

Indicator-A Pilot Study 

Journal of Forensic 

Science & 

Criminology 6 (1), 1-

12 

2. W. Walukiewicz, D. 

Detert, KM Yu, M. 

Ristova 
 

CdZnO/Si Tandem Cell for 

Photoelectrochemical Water 

Dissociation 

US Patent App. 

14/851,630 

3. M. Ristova, KM Yu 

 

Surface modification of NiCdO 

barrier layer in complex 

photoanodes and TiO2 protective 

coating for efficient and stabile 

water dissociation 

Journal of Solid State 

Electrochemistry 21 

(3), 803-812 

4. N. Izairi, F. Ajredini, A. 

Vevecka-Priftaj, P. 

Makreski, M. Ristova 

 

The change of crystalline 

microstructure of aa3004 aluminium 

alloy by ecap-“equal channel 

angular pressing” technique 

Journal Of Natural 

Sciences And 

Mathematics Of Ut 2 

(4), 215 

5. Mimoza Ristova, Wei 

Zhu, Kin Man Yu, 

Wladyslaw Walukiewicz 

Prediction of long-term indoor 

radon concentration based on 

short-term measurements 

Nuclear Technology 

and Radiation 

Protection 32 (1), 77-84 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

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

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните етири/пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

    
1. M. Ristova, KM Yu 

 

Surface modification of 

NiCdO barrier layer in 

complex photoanodes and 

TiO2 protective coating for 

efficient and stabile water 

dissociation 

Journal of Solid State 

Electrochemistry 21 (3), 

2017, pp. 803-812 

2. Stojanovska Zdenka, 

Ivanova Kremena, 

Bossew Peter, Boev 

Blažo, Zora S Žunić, 

Tsenova Martina, 

Ćurguz Zoran, Kolarž 

Predrag, Zdravkovska 

Milka, Ristova Mimoza 

Prediction of long-term 

indoor radon concentration 

based on short-term 

measurements 

Nuclear Technology and 

Radiation Protection 32 

(1), 2017, pp. 77-84 

3. Mimoza Ristova, Wei 

Zhu, Kin Man Yu, 

Wladyslaw Walukiewicz 

Semiempirical modeling of a 

three sublayer photoanode for 

highly efficient 

photoelectrochemical water 

splitting: Parameter and 

electrolyte optimizations 

Solar Energy Materials and 

Solar Cells 157, 2016, pp. 

190-199 

4. Mimoza Ristova, 

Pavlina Radiceska, 

Igorco Bozinov, Lambe 

Barandovski 

Refreshing the aged latent 

fingerprints with ionizing 

radiation prior to the 

cyanoacrylate fuming 

procedure: a preliminary study 

Journal of forensic sciences 

61 (3), 2016, pp. 787-791 

5. Wladyslaw 

Walukiewicz, Douglas 

Detert, Kin Man Yu, 

Mimoza Ristova 

CdZnO/Si Tandem Cell for 

Photoelectrochemical Water 

Dissociation 

US Patent App. 

14/851,630, 2017 

6. Mimoza Ristova, 

Marija Talevska, Zdenka 

Stojanovska 

Accurate Age Estimations 

from Dental Cementum and A 

Childbirth Indicator-A Pilot 

Study 

Journal of Forensic Science 

& Criminology 6 (1), 2018, 

pp. 1-12 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. M. Ristova et al (85 

authors) 

Multiscale in modelling and 

validation for solar 

photovoltaics 

  EPJhotovoltaics 9(10):10, 

2018,DOI: 10.1051/epjpv

/2018008 

https://www.researchgate.net/publication/328459259_Multiscale_in_modelling_and_validation_for_solar_photovoltaics?_sg=C5eNmWi57sylfIXwKaO9p6bn7PjEKGbQOxlh1JbRwyijssClRWf004ImAbbSotBZ92DPg7jYNiVo7TveElAVsYmuRNkwr5JQdWLS8-SB.GbO1oxmouGLAYv4Iz0Nm4ZN4vw7-VvMWvAopJ1rVdHVzLdSY7QEc1eeJDivx_kYgyA9apbRbya0QHuDl-SITDw
https://www.researchgate.net/publication/328459259_Multiscale_in_modelling_and_validation_for_solar_photovoltaics?_sg=C5eNmWi57sylfIXwKaO9p6bn7PjEKGbQOxlh1JbRwyijssClRWf004ImAbbSotBZ92DPg7jYNiVo7TveElAVsYmuRNkwr5JQdWLS8-SB.GbO1oxmouGLAYv4Iz0Nm4ZN4vw7-VvMWvAopJ1rVdHVzLdSY7QEc1eeJDivx_kYgyA9apbRbya0QHuDl-SITDw
https://www.researchgate.net/publication/328459259_Multiscale_in_modelling_and_validation_for_solar_photovoltaics?_sg=C5eNmWi57sylfIXwKaO9p6bn7PjEKGbQOxlh1JbRwyijssClRWf004ImAbbSotBZ92DPg7jYNiVo7TveElAVsYmuRNkwr5JQdWLS8-SB.GbO1oxmouGLAYv4Iz0Nm4ZN4vw7-VvMWvAopJ1rVdHVzLdSY7QEc1eeJDivx_kYgyA9apbRbya0QHuDl-SITDw
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1051%2Fepjpv%2F2018008?_sg%5B0%5D=VKT6iJ4eM0a9WpF3-7d0JkKsZgaMOWjLzPFzArMBQT629h6vguMBB01brtbTedJ2zRJsQMSJsI8MVO_4Y6u7WxWcPw.F9XHUGPJv1DUAYboYxSA42F_Vm0zLn-UXMMNj_gbXGxDZzrhlGrCEXtGMA-nql32ZeDaGoVnWptGfJSjkOguHg
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1051%2Fepjpv%2F2018008?_sg%5B0%5D=VKT6iJ4eM0a9WpF3-7d0JkKsZgaMOWjLzPFzArMBQT629h6vguMBB01brtbTedJ2zRJsQMSJsI8MVO_4Y6u7WxWcPw.F9XHUGPJv1DUAYboYxSA42F_Vm0zLn-UXMMNj_gbXGxDZzrhlGrCEXtGMA-nql32ZeDaGoVnWptGfJSjkOguHg
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2 Mimoza Ristova, 
Christopher Francis, 
Francesca M Toma, M 
Yu Kin, Wladislaw 
Walukiewicz 

Electrochemical modification 

of the optical and electrical 

properties of Cd-rich NixCd 

1–x O alloys 

Solar Energy Materials and 

Solar Cells 147, 2016, pp. 

127-133 

3 M. Ristova, V. 

Mirceski, R. Neskovska 

Voltammetry of chemically 
deposited Cu x O 
electrochromic films, coated 
with ZnO or 
TiO2electrocatalyst layers 

Journal of Solid State 

Electrochemistry 19 (3), 

2016, pp.  749-756 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 

конференција  

1.    

 

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 Ицко К. Ѓоргоски  

2. Дата на раѓање 23.10.1960  

3. Степен на образование VIII/1  

4. Наслов на научниот 

степен 

доктор на биолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен  

Образование  Година  Институција  

додипломски студии  

биологија  

1983 Биолошки факултет 

Скопје  

последипломски  

студии 

1989  Природословно- 

математички факултет 

Молекуларна биологија 

Загреб 

докторска дисертација  2002 Природно- математички 

факултет- Скопје  

6. Подраје,поле и област 

на научниот степен 

магистер  

Подрачје Поле Област 

Природно-математичко  Биологија  Физиологија,  

Молекуларна биологија   

7. Подраје,поле и област на 

научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-математичко  Биологија  Физиологија  

Имунологија  

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,  

Физиологија  

Имунологија 

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. Физиологија  Наставна, ПМФ 

Биохемиско-физиолошка, ПМФ 

Молекуларна биологија, ПМФ 

2. Имунологија  Биохемиско-физиолошка, ПМФ 

Молекуларна биологија, ПМФ 

Аналитичка биохемија, ПМФ  
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 3. Биолошки основи на храната 

(Броматологија) 

Биохемиско-физиолошка, ПМФ 

Молекуларна биологија, ПМФ 

Нутриционизам 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Одбрани поглавја од Физиологија  Биохемиско-физиолошка, ПМФ 

Молекуларна биологија, ПМФ 

2. Одбрани поглавја од Имунологија  Биохемиско-физиолошка, ПМФ 

Молекуларна биологија, ПМФ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Одбрани поглавја од Физиологија  Биологија, ПМФ 

2. Одбрани поглавја од Имунологија  Биологија, ПМФ 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во оследните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Darkovska-
Serafimovska,Marija and Janevik-
Ivanovska, 
Emilija  and  Djorgoski,Icko and Arsova-
Sarafinovska, Zorica and Zdravkovska, 
Milka and Balkanov, Trajan and Ugresic, 
Nenad  

Radiolabeled tirofiban 
– a potential 
radiopharmaceutical 
for detection of deep 
venous thrombosis..  

Drug Design, 
Development and 
Therapy, 2016 (10). pp. 
2989-2996. ISSN 1177-
8881 
(Impact factor =2.962) 

2. Pesevska S, Gjorgoski I, Ivanovski K, 
Soldatos NK, Angelov N. 

The effect of low-level 
diode laser on COX-2 
gene expression in 
chronic periodontitis 
patients. 

Lasers Med Sci. 2017 
Sep;32(7):1463-1468 

(Impact factor 
=2.461) 

 
3. Koneski F, Popovic-Monevska 

D, Gjorgoski I, Krajoska J, Popovska M, 
Muratovska I, Velickovski B, Petrushevska 
G, Popovski V., 

In vivo effects of 
geranylgeraniol on 
the development of 
bisphosphonate-
related osteonecrosis 
of the jaws. 

J Craniomaxillofac 
Surg. 2017 Nov 20. pii: 
S1010-5182(17)30381-
5.  

(Impact factor 
=1.252) 

 
4. Aleksovski B, Novotni A, Vujović V, 

Rendevski V, Manusheva N, Neceva V, 
Filipce A, Risteski A, Aleksovski 
V, Gjorgoski I. 

Evaluation of 
peripheral serotonin 
content and α2-
adrenergic receptor 
function as potential 
markers for life-long 
recurrent depressive 
disorder by using 
methodological 
improvements. 

Int J Psychiatry Clin 
Pract. 2017 Dec 7:1-10.  
(Impact factor =1.451) 

5. Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, 
Rendevska AM, Aleksovski V, Gjorgoski 
I. 

Modeling prognostic 
factors for poor 
neurological outcome 
in conservatively 
treated patients with 
intracerebral 

Clin Neurol 
Neurosurg. Jun 
28;2018: 172:51-58 
(Impact factor =1.381) 
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hemorrhage: A focus 
on TNF-α. 

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител  "Lokalizacija na 

capsase-9 na nivo na 

pituiciti pri indukcija na 

procesot na apoptoza"  

Министерство за 

образование и 

наука на Р. Македонија  

2006-2009  

 

2. Раководител на биолошкиот дел  “Preparation and quality 

control of 

radiopharmaceuticals 

for diagnosis and 

therapy” 

 

Министерство за 

образование и наука 

на Р. Македонија 

 (билатерален проект 

со Албанија) 

2006-2008 

3. Партиципиент  МАК 6/011 
(technical cooperation) 

“Introducing Positron 

Emission Tomography 

(PET) in Clinical 

Practice” 

International Atomic 

Energy Agency  

IAEA 

4. Партиципиент Coordinated Research 
Projcect  “Development 
and Preclinical 
Evaluation of 
Therapeutic 
Radiopharmaceuticals 
based on Lu-177 and Y-
90 Labelled Monoclonal 
Antibody and Peptides” 

International Atomic 

Energy Agency  

IAEA 

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. E Janevik-Ivanovska, DG Ackova, K 
Smilkov, I. Djorgoski 

Development and 
standardization of 
Rituximab-conjugates 
for labeling with 
Lutetium-177 and 
Yttrium-90. 

Pharmaceutical 
Association and 
Faculty of Pharmacy.  
(2016) 

2. Smilkov, Katarina and Gjorgieva Ackova, 
Darinka and Janevik-Ivanovska, 
Emilija and Stafilov, Trajče and Arsova-
Sarafinovska, Zoricaand Makreski, 
Petre and Gjorgoski, Icko  

Assessment of 
changes in freeze-
dried protein 
pharmaceuticals.  

17th CEEPUS 
Symposium and 
Summer School on 
Bioanalysis, Ohrid, R. 
Macedonia. 2-8 July 
2017, 

http://eprints.ugd.edu.mk/18564/
http://eprints.ugd.edu.mk/18564/
http://eprints.ugd.edu.mk/18564/
http://eprints.ugd.edu.mk/18564/
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3. Smilkov, Katarina and Gjorgieva Ackova, 

Darinka and Janevik-Ivanovska, 
Emilija and Chinol, Marco and Carollo, 
Angela and Gjorgoski, Icko  

Lutetuim-177 labeled 
Rituximab: Opened 
gateway to better 
radioimmunotherapy 
 

4th Balkan Congress 
of Nuclear Medicine, 
03-06 Sept 2015, 
Ohrid, R. Macedonia – 
2015 

4. Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, 
Katarina and Gjorgoski, 
Icko and Janevik-Ivanovska, Emilija 

Determining normal 
tissue toxicity of non-
radioactively Lu/Y-
labeled rituximab-
conjugates in rat 
animal model 
 

4th Balkan Congress 
of Nuclear Medicine, 
03-06 Sept 2015, 
Ohrid, R. Macedonia – 
2015 

5. Smilkov, Katarina and Gjorgieva Ackova, 
Darinka and Janevik-Ivanovska, 
Emilija and Gjorgoski, Icko  

Effect of 
cryoprotectant 
mannitol in freeze-
drying of rituximab 
immunoconjugates 
 

XXIV Congress of 
Chemists and 
Technologists of 
Macedonia, - 2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи повеќе од 130 

11.2 Магистерски работи повеќе од 25 

11.3 Докторски дисертации 8 одбранети и 3 во тек на изработка (1 на 

докторски студии) 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните етири/пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

  Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1 Darkovska-
Serafimovska,Marija and Janevik-
Ivanovska, 
Emilija  and  Djorgoski,Icko and Arsova-
Sarafinovska, Zorica and Zdravkovska, 
Milka and Balkanov, Trajan and Ugresic, 
Nenad  

Radiolabeled 
tirofiban – a 
potential 
radiopharmaceutical 
for detection of deep 
venous thrombosis..  

Drug Design, 
Development 
and Therapy, 
2016 (10). pp. 
2989-2996. 
ISSN 1177-8881 
(Impact factor 
=2.962) 

2 Pesevska S, Gjorgoski I, Ivanovski K, 
Soldatos NK, Angelov N. 

The effect of low-
level diode laser on 
COX-2 gene 
expression in chronic 
periodontitis 
patients. 

Lasers Med Sci. 
2017 
Sep;32(7):1463-
1468 

(Impact 
factor 
=2.461) 

 
3 Koneski F, Popovic-Monevska 

D, Gjorgoski I, Krajoska J, Popovska M, 
Muratovska I, Velickovski B, Petrushevska 
G, Popovski V., 

In vivo effects of 
geranylgeraniol on 
the development of 
bisphosphonate-
related osteonecrosis 
of the jaws. 

J aniomaxillofac 
Surg. 2017 Nov 
20. pii: S1010-
5182(17)30381-
5. (Impact factor 
=1.252) 
 

4 Aleksovski B, Novotni A, Vujović V, 
Rendevski V, Manusheva N, Neceva V, 

Evaluation of 
peripheral serotonin 
content and α2-

Int J Psychiatry 
Clin Pract. 2017 
Dec 7:1-10.  

http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
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Filipce A, Risteski A, Aleksovski 
V, Gjorgoski I. 

adrenergic receptor 
function as potential 
markers for life-long 
recurrent depressive 
disorder by using 
methodological 
improvements. 

(Impact factor 
=1.451) 

 Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, 
Rendevska AM, Aleksovski V, Gjorgoski 
I. 

Modeling prognostic 
factors for poor 
neurological outcome 
in conservatively 
treated patients with 
intracerebral 
hemorrhage: A focus 
on TNF-α. 

Clin Neurol 
Neurosurg. Jun 
28;2018: 172:51-
58 
(Impact factor 
=1.381) 

 Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, 
Aleksovski V, Rendevska AM, Kolevska M, 
Stojanoski K, Gjorgoski I. 

Peripheral glutamate 
and TNF-α levels in 
patients with 
intracerebral 
hemorrhage: Their 
prognostic values 
and interactions 
toward the formation 
of the edemal 
volume.  

Neurol 
Neurochir Pol. 
2017 Oct 19. pii: 
S0028-
3843(17)30262-
1. 
doi:10.1016/pjnn 
s.2017.10.003. 
(Impact factor 
=0.858) 
 

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 

 Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, 
Rendevska AM, Aleksovski V, Gjorgoski 
I. 

Modeling prognostic 
factors for poor 
neurological outcome 
in conservatively 
treated patients with 
intracerebral 
hemorrhage: A focus 
on TNF-α. 

Clin Neurol 
Neurosurg. Jun 
28;2018: 172:51-
58 
(Impact factor 
=1.381) 

 Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, 
Aleksovski V, Rendevska AM, Kolevska M, 
Stojanoski K, Gjorgoski I. 

Peripheral glutamate 
and TNF-α levels in 
patients with 
intracerebral 
hemorrhage: Their 
prognostic values 
and interactions 
toward the formation 
of the edemal 
volume.  

Neurol 
Neurochir Pol. 
2017 Oct 19. pii: 
S0028-3843 (17) 
30262-1. 
doi: 
10.1016/j.pjnns. 
2017.10.003. 
(Impact factor 
=0.858) 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен 

собир/ 

конференција  

1.    

2.    

3.    
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од 

прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 1. Име и презиме Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ 

2. Дата на раѓање 28 февруари 1963 

3. Степен на образование VIII (осми) 

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

 
Дипломиран 

инженер по физика 

 

 

1987 

Институт за физика, 

Природно 

- математички 

факултет, 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 

 
Магистер по 

физички науки 

 

 

1994 

Институт за физика, 

Природно 

- математички 

факултет, 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 

 
Доктор по физички 

науки 

 

 

2002 

Институт за физика, 

Природно 

- математички 

факултет, 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно- 

математички науки 

 

Физика 
 

Соларна енергија 

7. Подрачје,поле  и   област   на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно – 

математички науки 

 

Физика 
 

Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Институт за 

физика, Природно - 

математички 

факултет, 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 

 

 

 

 

Редовен професор по биофизика  

и физика 

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

студии 

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

 

1. 
Механика Матеметика-Физика, ПМФ 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје  

2. 
Молекуларна физика Матеметика-Физика, ПМФ, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје  

3. 
Биофизика Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

 

4. 
 

Обновливи извори на енергија 
Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

 

5 
Физика на информациони записи ПМФ, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 6. Електронска микроскопија Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

  7. Вовед во биофизика Физика, Природно-Математички 
факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје    

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Сончево зрачење Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

 2. Одбрани делови од молекуларна 

биофизика 

  Медицинска физика, Физика, 
Природно-    Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј – 

Скопје 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Физика на биомолекули Физика, Природно-Математички 
факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 
2.   Физика на биолошки системи Физика, Природно-Математички 

факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska-Gjorgjevich , 
Metodija Najdoski; 

Electrochromism in tungsten oxide thin 
films prepared by chemical 
bath      deposition 

Journal of Electrochemical 
Science  and Engineering 7 
(1) (2017) 27-37; doi: 
10.5599/jese.357 

 
 

2. 

M. Pecovska-
Gjorgjevich , V. Stefov, M. 
Najdoski, V. Koleva, S. 
Mentus , G. Petruševski 

Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) 
containing acidic dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR spectroscopy and DSC 
studies 

Journal of Alloys and 
Compounds, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.jall
com.2018.02.348 

 
3. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich, 
Metodija Najdoski 

Visible light modulation using chemically 
deposited electrochromic thin films 

Radiation and 
application,Vol.2, Issue 1, 
pp.45-50,  2017, 
DOI: 10.21175/RadJ.2017.0
1.008  

4. 

Sandra Dimitrovska-Lazova, 
Slobotka Aleksovska, Valentin 

Mircevski, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich 

Electrical and electrocatalytic 
properties of LnCo1-xCrxO3 (Ln 
= Pr, Gd and x = 0, 0.5 and 1) 

Journal of solid state 
electrochemistry, 2019, 23: 
861–
870,https://doi.org/10.100
7/s10008-018-04181-6 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.348
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.348
http://www.dx.doi.org/10.21175/RadJ.2017.01.008
http://www.dx.doi.org/10.21175/RadJ.2017.01.008
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5. 

Margareta Pecovska-
Gjorgjevich, Slobotka 
Aleksovska, Sandra 
Dimitrovska-Lazova and 
Marjan Marinsek; 

The role of Cr/Co substitution on 
dielectric properties of 
gadolinium orthochromite,  

Physica Scripta, 
91(4):045805 (2016), 
doi:10.1088/0031-
8949/91/4/045805; 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
 

1. 

 
Учесник 

Координатор др Татјана 

Мулај, РАлбанија,  

 

Научноистражувачки проект 

JEP TEMPUS New University 

curricula for physics and 

technology of renewable energy: 

An educational network in Balkan 

area, br. 07-663/3 Координатор 

др Татјана Мулај, РАлбанија,  

 

                      

                             2008 

2. Учесник 

носител од Македонска 

страна, акад. Бојан 

Шоптрајанов, проф. д-р 

Слоботка Алексовска, 

Институт за хемија, ПМФ, 

Скопје 

Билатерален со Бугарија, 

СТРУКТУРНА 

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И 

ИЗУЧУВАЊЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧНИ И 

КАТАЛИТИЧКИ СВОЈСТВА 

НА НОВОСИНТЕТИЗИРАНИ 

КОМПЛЕКСНИ 

ПЕРОВСКИТИ, 

 

                 2016- 2019 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

  1. М.Пецовска и др. Физика за трета година средно стручно 

училиште 

     2011 МОН 

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 

1. 
Маргарета Пецовска 

Ѓорѓевиќ 

Самочистечки паметни 

површини,  

38 Школа Млади Физичари,    

35-42, 2013 

 

2. 
М.Пецовска Ѓорѓевиќ Eksperiment LIFE: poseta na  

Fobos 

Astronomski almanah 2011 

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи            15 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
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12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska-Gjorgjevich , 
Metodija Najdoski; 

Electrochromism in tungsten oxide 
thin films prepared by chemical 
bath      deposition 

Journal of Electrochemical 
Science  and Engineering 7 (1) 
(2017) 27-37; doi: 10.5599/jese.357 

 
 

2. 

M. Pecovska-
Gjorgjevich , V. Stefov, M. 
Najdoski, V. Koleva, S. 
Mentus , G. Petruševski 

Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) 
containing acidic dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR spectroscopy 
and DSC studies 

Journal of Alloys and 
Compounds, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.20
18.02.348 

 
3. 

Julijana Velevska, Nace 
Stojanov, Margareta 
Pecovska - 
Gjorgjevich, Metodija 
Najdoski 

Visible light modulation using 
chemically deposited electrochromic 
thin films 

Radiation and application,Vol.2, 
Issue 1, pp.45-50,  2017, 
DOI: 10.21175/RadJ.2017.01.008 

 
4. 

Sandra Dimitrovska-Lazova, 
Slobotka Aleksovska, Valentin 

Mircevski, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich 

Electrical and electrocatalytic 
properties of LnCo1-xCrxO3 
(Ln = Pr, Gd and x = 0, 0.5 

and 1) 

Journal of solid state 
electrochemistry, 2019, 23: 861–
870,https://doi.org/10.1007/s1000
8-018-04181-6 

 
5. 

Margareta Pecovska-
Gjorgjevich, Slobotka 
Aleksovska, Sandra 
Dimitrovska-Lazova and 
Marjan Marinsek; 

The role of Cr/Co substitution on 
dielectric properties of 
gadolinium orthochromite,  

Physica Scripta, 91(4):045805 
(2016), doi:10.1088/0031-
8949/91/4/045805; 

6. Julijana      Velevska, 

Margareta Pecovska 

Gjorgjevich, Nace Stojanov 

Electrochromic Nickel Oxide Thin 

Films for Solar Light Modulation 
International Journal of Science: 

Basic and Applied 

Research  (2017), Volume 31, No 3, 

pp 94-10 12.2 Доказ  за  најмалку  два  печатени  научноистражувачки трудови  во  меѓународни  
научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

Sandra Dimitrovska-Lazova, 
Slobotka Aleksovska, Valentin 

Mircevski, Margareta 
Pecovska - Gjorgjevich 

Electrical and electrocatalytic 
properties of LnCo1-xCrxO3 
(Ln = Pr, Gd and x = 0, 0.5 

and 1) 

Journal of solid state 
electrochemistry, 2019, 23: 861–
870, 
https://doi.org/10.1007/s10008-
018-04181-6  

 

2. 

M. Pecovska-
Gjorgjevich , V. Stefov, M. 
Najdoski, V. Koleva, S. 
Mentus , G. Petruševski 

Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) 
containing acidic dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR spectroscopy 
and DSC studies 

Journal of Alloys and 
Compounds, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.20
18.02.348 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
Конференција 

1. Julijana Velevska, Nace 

Stojanov, Margareta 

Pecovska - Gjorgjevich, 

Metodija Najdoski 

VISIBLE LIGHT MODULATION 

USING CHEMICALLY DEPOSITED 

ELECTROCHROMIC 

THIN        FILMS 

4 th International Conference of 

radiation and Dosimetry in various 

fields of Research, RAD, May 2016, 

Nish,  Serbia 

2. Margareta Pecovska - 

Gjorgjevich1, Nace Stojanov1, 

Julijana Velevska1, Metodija 

Najdoski 

THE KINETICS OF ION TRANSPORT 

IN ELECTROCHROMIC WO3 THIN 

FILMS 

Third International Conference 

“Education across Borders” 

Education and Research across Time 

and Space, 6-7 October 2016, 

international 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.348
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.348
http://www.dx.doi.org/10.21175/RadJ.2017.01.008
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09258388
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.348
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.348
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3. M.Pecovska-

Gjorgjevich , V. Stefov, M. 

Najdoski, V. Koleva, S. 

Mentus , G. Petruševski 

, Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) 

containing acidic dimer units: 

Electrochemical impedance 

spectroscopy, IR spectroscopy and 

DSC studies, 

25th Congress of SCTM, 2018-

09-19 , Ohrid, RMacedonia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818308454
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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 Весна Гершан 

2. Дата на раѓање 21.05.1969 

3. Степен на образование III степен 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Магистер на 

физички 

науки 

2003 

Природно-математички 

факултет, Институт за 

физика - Скопје 

Специјалист 

по 

медицинска 

физика 

2008 
Медицински факултет, 

Скопје 

Доктор на 

физички 

науки 

2009 

Природно-математички 

факултет, Институт за 

физика - Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Физика 
Медицинска 

физика 
Имиџинг техники 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Физика 
Медицинска 

физика 
Имиџинг техники 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и 

во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно-

математички 

факулет - 

Скопје 

Вонреден професор 

Медицинска и општа физика 

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

на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. 
Радијациона физика  Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 

2. 
Физика на медиц. иминџинг 

техники  

Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 

3. 
Дозиметрија и заштита од 

зрачење  

Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 

4. 
Медицинска физика Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 

5 
Вовед во атомска и 

нуклеарна физика 
Математика  - физика / ПМФ 

6.   

   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Радијациона физика и 

дозиметрија и заштита од 

зрачење  

Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 
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2. Физика на медиц. иминџинг 

техники  

Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на медиц. иминџинг 

техники  

Медицинска  физика / Институт за физика, 

ПМФ 

2.   

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
V.Gershan et 

al. 

CT Protocols and Radiation 

Doses for Hematuria and 

Urinary Stones: Comparing 

Practices in 20 Countries 

European Journal of Radiology 

126:108923, Feb 2020 

DOI: 

10.1016/j.ejrad.2020.108923 

2. 
Shivam 

Rastogi et al., 

Use of Multiphase CT 

Protocols in 18 Countries: 

Appropriateness and Radiation 

Doses 

Canadian Association of 

Radiologists Journal Jan 2020 

DOI: 

10.1177/0846537119888390 

3. 

Adnan 

Beganovic et 

al. 

IAEA survey of dental cone 

beam computed tomography 

practice and related patient 

exposure in nine Central and 

Eastern European countries 

Dentomaxillofacial Radiology 

48(8):20190157 Sept 2019 

DOI: 10.1259/dmfr.20190157 

4. 
Erkin Abidal 

et al. 

Improvement of early 

detection of breast cancer 

through collaborative multi-

country efforts: Observational 

clinical study 

European Journal of Radiology 

March 2019 

DOI: 

10.1016/j.ejrad.2019.03.020 

5. 
Gisella 

Gennaro et al. 

Quality Controls in Digital 

Mammography protocol of the 

EFOMP Mammo Working 

group 

Physica Medica April 2018 

DOI: 

10.1016/j.ejmp.2018.03.016 

6. 

Patricia Mora 

Rodríguez et 

al. 

Improvement of early 

detection of breast cancer 

through collaborative multi-

country efforts: Medical 

physics component 

Physica Medica 48 March 

2018 

DOI: 

10.1016/j.ejmp.2017.12.021 

7. 

Hugo de las 

Heras, Vesna 

Gershan, et al., 

Quality Control in cone-beam 

computed tomography 

(CBCT) EFOMP-ESTRO-

IAEA protocol (summary 

report) 

Phys Med. 2017 Jul;39:67-72. 

doi: 

10.1016/j.ejmp.2017.05.069. 

Epub 2017 Jun 9. 

 

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
V.Gershan et 

al. 

Study of the distribution of 

radionuclides and heavy 

metals in soils and 

atmosphere in some regions 

in Republic of Macedonia 

University “St.Cyril and 

Methodius”- Skopje, Research 

Project 2011-2012,  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28602688
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2. V. Gershan, 

D. 

Gersanovski, 

T. Stafilov, 

L.Barandovski 

 

Upgrading the Training 

Laboratory for Nuclear 

Science (Phase II), National 

IAEA Project MAK 0/005  – 

National Coordinator,  

International Atomic Energy 

Agency (IAEA), Vienna, 

Austria, 

Nov 2010- 2012 

3.  RER9135 

Strengthening Radiation 

Protection of Patients and 

Medical Exposure Control, 

IAEA, national coordinator 

2016-2017 

 

International Atomic Energy 

Agency (IAEA), Vienna, 

Austria, 

2016- present 

4.   RER6032  Strengthening 

Quality Assurance and 

Quality Control in Diagnostic 

X rays, IAEA national 

coordinator 2016-2017 

 

International Atomic Energy 

Agency (IAEA), Vienna, 

Austria, 

2016- present 

5. V. Gershan National project for 

Enhancement of radiation 

protection of patients 2018 -

2019 

International Atomic Energy 

Agency (IAEA), Vienna, 

Austria, 

Faculty of Natural Sciences 

and Mathematics, Skopje 

University Clinic for Surgical 

Diseases Ss Naum Ohridsk, 

Skopje  

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 11 

11.2 Магистерски работи 1 

11.3 Докторски дисертации / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 

конференција  

1. Vesna Gershan CT  examination of 

pregnant patients: a 

dilemma for the  

radiologist and the 

mother 

ECR 2018, Vienna 

2. Vesna Gershan Availability of 

medical technology 

in the South East 

Europe 

Sept 2019, Budva 

3. Vesna Gershan and 

Marijo Masnjak 

Technical 

Evaluation of Six 

FUJI Amulet s 

Digital Breast 

Imaging Systems 

ECR 2017, Vienna 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Александар Скепаровски 

2. Дата на раѓање 21. 04. 1971 

3. Степен на образование ISCED 8 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 1998 

Институт за физика, 

Природно-математички 

факултет, Универзитет „Св 

Кирил и Методиј“ 

Магистратура 2005 

Институт за физика, 

Природно-математички 

факултет, Универзитет „Св 

Кирил и Методиј“ 

Докторат 2011 

Институт за физика, 

Природно-математички 

факултет, Универзитет „Св 

Кирил и Методиј“ 

6. Подрачје,поле и област 

на научниот степен 

магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Физика на кондензирана 

материја 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Физика на кондензирана 

материја 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ 

Природно- 

математички 

факултет, 

Институт за 

физика 

Вонреден професор по Физика на 

кондензирана материја и Општа физика 

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

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Механика 
Сите студиски програми на 

Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Физика на нови материјали 

Применета физика; Геофизика; 

Метеорологија; Физика на компјутерски 

хардвер; Медицинска физика; Физика на 

сончева енергија / 

Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

3. Микроелектроника 
Применета физика/  

Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

4. Динамика: напредно ниво 
Применета физика/  

Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Аморфни материјали и 

квазикристали 

Применета физика/ 

Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Ултразвук во медицината Медицинска физика/ 

Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. 
Основи на физиката на тенки филмови 

Физика/ 

Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Електрично карактеризирање на 

полуспроводници 

Физика/ 

Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

  3. 
Квантен транспорт 

Физика/ 

Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

A. Skeparovski, 

D. Spassov, A. 

Paskaleva, N. 

Novkovski 

A case study of C-V hysteresis instability in Metal-

High k-Oxide-Silicon devices with 

ZrO2/Al2O3/ZrO2 stack as a charge trapping layer 

Proceedings of 30th 

International 

Conference on 

Microelectronics 

(MIEL 2017), Nis, 

Serbia, 2017 

2. 

N. Novkovski, A. 

Paskaleva, A. 

Skeparovski and 

D. Spassov 

Analysis of conduction and charging mechanisms 

in ALD multilayered HfO2/Al2O3 stacks for use in 

charge trapping flash memories 

Adv. Cond. Matter 

Phys. (2018) 

3708901 

3. 

D. Krstovska, B. 

Mitreska, and A. 

Skeparovski 

Near-surface thermal generation of longitudinal 

bulk waves in organic conductors 

 

Eur. Phys. J. Plus, 

134:610 (2019)  

 

4. 

F. Sarcan, S. 

Orchard, B. 

Kuerbanjiang, A. 

Skeparovski, V. 

K. Lazarov, and A. 

Erol 

Ultraviolet photodetector based on Mg0.67Ni0.33O 

thin film on SrTiO3 

Phys. Status Solidi 

PRL 2000175 

(2020) 

5. 
D. Krstovska and 

A. Skeparovski 

Surface-state energies and wave functions in 

layered organic conductors 

Z. Naturforsch, 

75(11)a: 987-998 

(2020) 

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Б. Шоптрајанов 

(раководител), Н. 

Новковски 

(координатор), А. 

Скепаровски 

(учесник) 

Зафаќање на полнеж во структури 

метал/оксид/highk диелектрик/оксид/Si 

(MOHOS) за примени во трајни 

мемории 

МАНУ/01.01.2014 

до 31.12.2016 

2. А. Скепаровски 

(раководител) 

Мемориски својства на мултислојни 

HfO2/Al2O3 структури добиени со 

депозиција на атомски слоеви 

УКИМ/ 2018 
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 3. D. Spassov 

раководител, А. 

Скепаровски 

(учесник) 

Multilayered high-k dielectric structures for 

application in non-volatile flash memories 

Bulgarian National 

Science Fund / 2019  

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група автори 
Збирка решени задачи од 

натпревари по физика – книга 3 

Друштво на физичарите 

на Република 

Македонија /2020 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. А. Скепаровски 
Експерименти со флуиди во услови на 

микрогравитација 

Астрономски 

алманах/Македонско 

Астрономско 

Друштво/ 2019 

2. 

3. 

4. 

5. 

А. Скепаровски 
Втор закон на термодинамика – игра на 

големи броеви 

43 Школа „Млади 

физичари“ / Друштво 

на физичарите на РМ/ 

2019 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски дисертации / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

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.    

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 Ламбе Барандовски 

2. Дата на раѓање 24 јуни 1978 

3. Степен на образование VIII (осми) 

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

 
Дипломиран 

инженер по физика 

 

 

2004 

Институт за физика, 

Природно 

- математички 

факултет, 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј - 

Скопје 

 
Магистер по 

физички науки 

 

 

2009 

Институт за физика, 

Природно 

- математички 

факултет, 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј - 

Скопје 

 
Доктор по физички 

науки 

 

 

2015 

Институт за физика, 

Природно 

- математички 

факултет, 

Универзитет 

Св. Кирил и 

Методиј - 

Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно- 

математички науки 

 

Физика 
 

Теориска физика 

7. Подрачје,поле  и   област   на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно – 

математички науки 

 

Физика 
 

Нуклеарна физика 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Институт за 

физика, Природно - 

математички 

факултет, 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 

 

 

 

 

Вонреден професор по нуклеарна 

физика и физика 

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

студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

 

1. 
Нуклеарна физика Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

 

2. 
Радијациона физика Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 

 

3. 
Дозиметрија и заштита од зрачење Физика, Природно-Математички 

факултет, Универзитет Св. Кирил и 

Методиј - Скопје 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 
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4. 
 

Физички методи и уреди во медицината 
Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 
 

5 
Физика и заштита на природната 

средина 

Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 
6. Електромагнетизам Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Радијациона физика, дозиметрија и 

заштита од зрачење 

Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 
2. 

 

 

3. 

Физички методи и уреди во 

медицината 

 

Нуклеарни аналитички техники 

Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје  

Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје  

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Мерење на радиоактивноста Физика, Природно-Математички 

факултет, 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - 

Скопје 
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
1. 

 

Ristova, M., Radiceska, 

P., Bozinov, I., 

Barandovski, L. 

Refreshing the aged latent 

fingerprints with ionizing 

radiation prior to the 

cyanoacrylate fuming procedure: 

a preliminary study 

Journal of 

Forensic 

Sciences, 61(3), 

pp. 787-791, 

(2016) 

(IF/2016=1,322) 

 
2. Schröder, W., Nickel, 

S., Schönrock, S., Meyer, 

M., Wosniok, W., 

Harmens, H., Frontasyeva, 

M.V.,Alber, R., 

Aleksiayenak, J., 

Barandovski, L., et. al 

Spatially valid data of atmospheric 

deposition of heavy metals and 

nitrogen derived by moss surveys 

for pollution risk assessments of 

ecosystems 

Environmental 

Science and 

Pollution 

Research 23(20), 

pp. 21123-

21124,(2016) 

(IF/2016=2,741) 

 

 
3. 

Nickel, S., Schroder, 

W., Wosniok W., 

Harmens H., 

Frontasyeva M.V, 

Alber R., Aleksiayenak 

Y., Barandovski L.,et 

al 

Modelling and mapping heavy metal 

and nitrogen concentrations in moss 

in 2010 throughout Europe by 

applying random forests models 

Atmospheric 

Environment 156, 

pp. 146-159, 

(2017) 

(IF/2017=3,629) 
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4. Schröder W, Nickel S., 

Schönrock S., Schmalfuß 

R., Wosniok W., Meyer M., 

Harmens H., Frontasyeva 

M. V., Alber R., 

Aleksiayenak J., 

Barandovski L., et al 

Bioindication and modelling of 

atmospheric deposition in 

forests enable exposure and 

effect monitoring at high spatial 

density across scales 

Annals of Forest 

Science 

74(2):31(2017) 

(IF/2017=2,101) 

 

 
5. 

Stafilov T, Sajn R, 

Barandovski L, Bačeva 

K, Malinovska S 

Moss biomonitoring of atmospheric 

deposition study of minor and trace 

elements in Macedonia 

Air Quality 

Atmosphere & 

Health,(2017) 

(IF/2017=2,297) 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. проф. д-р Виктор Урумов „Изучување на 

атмосферската 

распространетост на 

тешки метали во Р 

Македонија со помош 

на мов-

биомониторинг 

техника“ 

Влада на Република 

Македонија (2006-2009) 

2. Доц. д-р Весна Гершан „Проучување на 

дистрибуцијата на 

радионуклиди и тешки 

метали во почви и во 

атмосферата во некои 

региони во Република 

Македонија“ 

Национален проект 

финансиран од УКИМ 

(2011-2012) 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

  1. Група автори 

(коавтор Л. 

Барандовски) 

Збирка задачи од натпревари по физика – 

книга 1 

Друштво на 

физичарите на 

Република 

Македонија, (2016) 2. Група автори 

(коавтор Л. 

Барандовски) 

Збирка задачи од натпревари по физика – 

книга 2 

Друштво на 

физичарите на 

Република 

Македонија, (2016) 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

 

1. 
Ирина Петреска, 

Ламбе Барандовски 

Ви предлагаме да решите 

 

 

ДФРМ/ Импулс бр. 56, 

декември 2018, стр 26-

34. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 6 

11.2 Магистерски работи 1 
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11.3 Докторски дисертации 0 

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. Mihajlov М., Barandovski 

L., Šajn R., Stafilov T., ,  

 

Spatial distribution of 

heavy metals in soils in the 

Republic of Macedonia 

Geologica Macedonica, Vol. 

30, No. 1, pp. 41–54 (2016) 

2. Gjorgieva S., Barandovski 

L.,  

 

Measurement of the mass 

attenuation coefficient from 

81 keV to 1333 keV for 

elemental materials Al, Cu 

and Pb 

AIP Conference Proceedings 

1722, 180003 (2016) 

3. Барандовски Л., 
Mитревски Б.,  

 

Натпреварите по физика и 

учеството на ученици на 

меѓународни олимпијади 

по физика и природни 

науки 

Зборник на трудови од 

Меѓународна конференција 

за образованието по 

природни науки и 

математика Издавачи: 

Друштво на физичарите на 

Република Македонија, Арс 

Ламина публикации, 

Скопје, Природно-

математички факултет во 

Скопје стр. 74-80, (2018) 

12.2 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. L. Barandovski, T. 

Stafilov, R. Šajn, M. V. 

Frontasyeva, K. Bačeva 

Andonovska 

Аtmospheric heavy metal 

deposition in North 

Мacedonia from 2002 to 

2010 studied by the moss 

biomonitoring technique 

Atmosphere 11(929):1-23 

(2020) (IF/2019=2,397) 
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2. S. Nestoroska Madjunarova, 

K. Kouts, L. Barandovski  

Operational intervention 

levels for enabling the 

transition from an 

emergency exposure 

situation to an existing 

exposure situation 

following a radiological 

emergency involving 

release of radioactive 

material in the environment 

 Journal of Radiological 

Protection 40(3), (2020) 

(IF/2019=1,261) 

 

3. T. Stafilov, Z. Špirić, M. 

Glad, L. Barandovski, 

K.Bačeva Andonovska, R. 

Šajn, O. Antonić 

Study of nitrogen pollution 

in the Republic of North 

Macedonia by moss 

biomonitoring and Kjeldahl 

method 

 Journal of Environmental 

Science and Health Part 

A 55(6) (2020), 

(IF/2019=1,724) 

 

4. RaportaruM.C, 

Barandovski L, Stojanov 

N, Jakimovski D,   

 

Cross sections for electron 

capture in Li 3+ + H(1S) 

collisions in Debye plasmas 

Romanian Reports in Physics 

70(203), (2018) 

(IF/2018=1,940) 

5. Nickel S., Schröder W., 

Schmalfuss R., Saathoff M., 

Harmens H., Mils G., 

Frontasyeva M. V., 

Barandovski L., et al. 

Modelling spatial patterns 

of correlations between 

concentrations of heavy 

metals in mosses and 

atmospheric deposition in 

2010 across Europe 

Environmental Science 

Europe 30, 53 (2018) 

(IF/2018=5,878) 

6. Stafilov T, Sajn R, 

Barandovski L, Bačeva K, 

Malinovska S. 

Moss biomonitoring of 

atmospheric deposition 

study of minor and trace 

elements in Macedonia 

Air Quality Atmosphere & 

Health,(2017) (IF/2017=2,297) 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. L. Barandovski, T. 

Stafilov, M. V. Frontasyeva, 

R. Šajn, 

Moss biomonitoring and 

neutron activation analysis 

in air pollution and 

measurement of the 

beckround radiation dose 

rates in Republic of 

Macedonia, 

International Symposium on 

In situ nuclear metrology as a 

tool for radioecology – 

INSINUME 2017, 24-

28.04.2017,  Ohrid, 

Macedonia 

2. L. Barandovski Six decades of physics 

competitions in Мacedonia 

– challenges and 

perspectives“ 

8th Congress of the World 

Federation of physics 

competitions (WFPhC) 20-

24.02.2018, Vienna, Austria 

3. L. Barandovski Huge step back in physics 

education in Macedonia, 

with the implemenatation 

of Cambridge International 

program 

 

 

 

Међународне конференције 

о настави физике и сродних 

наука 2019, 17-19.10.2019, , 

Суботица, Србија 
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ПРИЛОГ 6 

Изјави од предметните наставници 
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И З Ј А В А 

 

за согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма на 

втор и циклус студии по медицинска физика 

 

 

 

Јас Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ, избрана во звање редовен професор и вработена на Институтот за 

физика, при ПМФ, УКИМ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма 

медицинска физика  на втор циклус на Институтот за физика  по наставните предмети: 

 

 

1. Одбрани делови од молекуларна биофизика  

  

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 26.01.2021      Подносител на изјавата 
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И З Ј А В А 

 

за согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма на 

втор и циклус студии по медицинска физика 

 

 

 

Јас  Ицко Ѓоргоски, избрана во звање редовен професор и вработена на Институтот за физика, при ПМФ, 

УКИМ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма медицинска физика  

на втор циклус на Институтот за физика  по наставните предмети: 

 

 

1. Медицинска физика (50%) 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 26.01.2021      Подносител на изјавата 
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И З Ј А В А 

 

за согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма на 

втор и циклус студии по медицинска физика 

 

 

 

Јас Ламбе Барандовски, избрана во звање вонреден професор и вработена на Институтот за физика, при 

ПМФ, УКИМ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма медицинска 

физика  на втор циклус на Институтот за физика  по наставните предмети: 

 

1. Радијациона физика, дозиметрија и заштита од зрачење 

2. Физички методи и уреди во медицината 

3. Нуклеарни аналитички техники  

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 26.01.2021      Подносител на изјавата 
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И З Ј А В А 

 

за согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма на 

втор и циклус студии по медицинска физика 

 

 

 

Јас Весна Гершан, избрана во звање редовен професор и вработена на Институтот за физика, при ПМФ, 

УКИМ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма медицинска физика  

на втор циклус на Институтот за физика  по наставните предмети: 

 

1. Физика на медицински имиџинг техники  

2. Медицинска физика (50%) 

3. Физика на радиотерапија (50%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 26.01.2021      Подносител на изјавата 
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И З Ј А В А 

 

за согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма на 

втор и циклус студии по медицинска физика 

 

 

 

Јас Александар Скепаровски, избран во звањето вонреден професор и вработен на Институтот за 

физика, при ПМФ, УКИМ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма 

медицинска физика  на втор циклус на Институтот за физика  по наставните предмети: 

 

1. Ултразвук во медицината  

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 26.01.2021      Подносител на изјавата 

        

 

 

 

 

 

 


