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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. Науката за нови материјали, која во основа лежи во физичките и 

хемиските науки, а во последно време потпомогната и со биолошките науки, дава голем 

придонес во информатичката револуција, која од своја страна влијае на развитокот на 

технологијата воопшто. Во физичките и хемиските научни лаборатории непрекинато се работи 

на откривање и синтетизирање на нови полуспроводници, од кои дел се и од органско потекло 

како и на потрошувачи кои трошат се помалку енергија во единица време. Особен значај во 

овој процес има физиката. Добивањето нови материјали, кои ќе се користат во 

градежништвото, медицината, машинството, информатиката и други технички достигања, кои 

ќе бидат полесни, појаки, поеколошки и помали потрошувачи, е само една од целите што 

физиката си ги има поставено пред себе. Светката енергетска криза го наметнува прашањето на 

нови начини на добивање на енергија, кои се потпираат на природни и обновливи извори, како 

што се фотоволтаичните ќелии, биогасот и ветерот. 

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

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

на физиката и примена на достигнувањата од овие истражувања. 

Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет е единствена институција од овој 

вид во Република Македонија. Во седмата деценија од своето постоење, тој се покажал и 

докажал како институција од 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 постоечката студиска програма. Оваа студиска програма од втор циклус 

по физика, методика на наставата по физика, е веќе акредитирана (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 ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ 

 

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

 

2.1. a). 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 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 

1409-62/4 од УП 1 бр. 14-550 од 
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биосистематика 13.12.2017 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 12-8/3 од 12.03.2013 13-7582/4 од 

17.05.2013 

туризам едногодишни 12-8/2 од 12.03.2013 13-7582/4 од 

17.05.2013 

демографија 12-139/2 од 

23.02.2016 

 

УП 1 14-3420 од  

17.1.2017 

географија 1409-271/2 од 

26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

Картографија и 

географски 

информациски системи 

1409-272/2 од 

26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 

антропологија 
17-530/2 од 

16.10.2018 

УП 1 бр. 14-2873 од 

18.1.2019г. 

 

МАТЕМАТИКА 

Математички науки и 

примени 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета 

математика-

1409-276/2 од УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 
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математичко 

моделирање и 

оптимизација 

10.7.2018 

Применета 

математика-

математичка 

статистика, актуарство 

и математичко 

моделирање во 

економија 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Математичко 

образование во 

основно и средно 

училиште 

1409-276/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

 

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17 -33/4 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

применета хемија 17 -33/2 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

 применета хемија - 

аналитичка биохемија 

17 -33/3 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

    

ФИЗИКА 

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

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

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

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

астрономија и 

астрофизика 

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

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

методика на наставата 

по физика 

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

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

физика за 

компјутерски хардвер 

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

 

Назив на студиската Решение од одбор за Решение за почеток со 
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програма 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

акредитација работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

Биологија -биохемиja и 

физиологија 

1409-37/4 од 

18.4.2018 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

екологија  

 

1409-37/2 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија -

таксономија 

1409-37/3 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија-

молекуларна биологија 

1409-37/5 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

 

ГЕОГРАФИЈА 

географија  1409-273/2 од 

27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 

18.1.2019г. 

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

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 
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Единици во состав на 

високообразовната установа 1. Институт за биологија,  

2. Институт за географија,  

3. Институт за етнологија и антропологија,  

4. Институт за математика, 

5. Институт за физика, 

6. Институт за хемија и  

7. Сеизмолошка опсерваторија 

Студиски програми што се 

реализираат во единицата која 

бара проширување на дејноста со 

воведување на нови  студиски 

програми 

ПРВ ЦИКЛУС 

Студиски програми по биологија 

Биологија (за наставен кадар во средно образование) 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Молекуларна биологија со генетика  

Нутриционизам 

 

Студиски програми по географија 

Наставна географија 

Географски информациски системи 

Демографија 

Туризам 

 

Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 

Менаџмент и заштита на културно наследство 

 

Студиски програми по информатика (4-годишни студии) 

Информатичко образование 

Компјутерски науки 

Информациски системи 

Програмско инженерство 

Компјутерски архитектури и мрежи 

 

Студиски програми по информатички технологии (3-годишни студии) 

Интернет и мобилни технологии 

Администрирање на компјутерски мрежи 

 

Студиски програми по математика 

Наставна математика 

Теориска математика 

Математичка економија 

Математичко програмирање 

Актуарска и финансиска математика 

Применета математика 

Математика-информатика  

 

Студиски програми по физика 

Наставна физика 

Теориска физика 

Применета физика 

Геофизика и метеорологија 

Астрономија и астрофизика 

Медицинска физика 

Физика на компјутерски хардвер 

Форензичка физика 

Физика на сончева енергија 

 

Студиски програми по хемија  

Наставна хемија 
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Применета хемија 

Применета хемија – Аналитичка биохемија 

Применета хемија – Хемија на животната средина 

 

Двопредметни студии 

Биологија-хемија 

Математика-физика 

Математика-информатика  

 

ВТОР ЦИКЛУС 

Студиски програми по биологија 

Биохемија и физиологија 

Едукација во наставата по биологија 

Екологија и биосистематика, модул екологија 

Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 

Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 

 Форензичка биологија 

Биологија-микробиологија 

 

Студиски програми по географија 

Картографија и географски информациски системи  

Демографија 

Туризам двегодишни 

Туризам едногодишни 

 

Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 

 

Студиски програми по математика 

математички науки и примена 

математичко образование во основно и средно училиште 

применета математика -математичко моделирање и 

оптимизација  

применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко 

моделирање во економија 

Студиски програми по физика 

применета физика,  

теориска физика,   

медицинска физика,  

геофизика,  

метеорологија,  

астрономија и астрофизика 

сончева енергија 

методика на наставата по физика 

физика за компјутерски хардвер 

 

Студиски програми по хемија 

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија - Аналитичка биохемија 

 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Таксономија 

Молекуларна биологија 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА 
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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 хромато-

граф; 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 

 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; 
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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 - 70 

- вонредни професори - 34 

- доценти  - 8 

Одделно/ наставници по Институти 

- Институт за биологија – 31 

- Институт за географија – 13 

- Институт за етнологија и антропологија – 6 

- Институт за математика – 17 

- Институт за физика – 23 

- Институт за хемија – 19 

- Сеизмолошка опсераваторија – 3 

Број на лица во соработнички 

звања 
- асистенти – 6 

 

 

 

 

 

 

 

Податоци за учебната 2016/2017 година: 

МАТЕМАТИКА  

Редовни студенти 

I година: 35 

II година: 23 

III година: 26 

IV година: 22  

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 1 

II година: / 

III година: 1 

IV година: 1 
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Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / 

Институт за математика /  

 

 

 

IX- XV семестар: 30 IX- XV семестар: 3 

МАТЕМАТИКА-ИНФОРМАТИКА  

Редовни студенти 

I година: 3 

II година: 2 

III година: 3 

IV година: 2  

IX- XV семестар: 3 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: 1 

IV година: / 

IX- XII семестар: / 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / 

Институт за математика и 

Институт за физика/  

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

Редовни студенти 

I година: 3 

II година: 2 

III година: / 

IV година: 2  

IX- XV семестар: 7 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 1 

II година: / 

III година: / 

IV година: 1 

IX- XV семестар: 5 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИМ):  10,41 

 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / 

Институт за физика 

ФИЗИКА  

Редовни студенти 

I година: 26 

II година: 12 

III година: 14 

IV година: 23 

IX- XV семестар: 14 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 1 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 2 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИФ):   4,6 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 
ХЕМИЈА  



16 

 

секоја единица одделно / 

Институт за хемија 
Редовни студенти 

I година: 47 

II година: 31 

III година: 38 

IV година: 38  

IX- XV семестар: 54 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 5 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 5 

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

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / 

Институт за биологија 

БИОЛОГИЈА  

Редовни студенти 

I година: 83 

II година: 83 

III година: 71 

IV година: 63  

IX- XV семестар:152 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 2 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / 

Институт за биологија и 

Институт за хемија 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА) 

Редовни студенти 

I година: 3 

II година: / 

III година: / 

IV година: 1  

IX- XV семестар: 4 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 3 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 1 

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

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / 

Институт за географија 

ГЕОГРАФИЈА  

Редовни студенти 

I година: 106 

II година: 65 

III година: 70 

IV година: 63  

IX- XV семестар:92 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 5 

II година: 9 

III година: 10 

IV година: 6 

IX- XV семестар: 12 

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

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
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секоја единица одделно / 

Институт за етнологија и 

антропологија 

Редовни студенти 

I година: 7 

II година: 9 

III година: 6 

IV година: 4  

IX- XV семестар: 17 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 6 

II година: 1 

III година: / 

IV година: 3 

IX- XV семестар: 5 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИЕА): 9,7 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) за 

секоја единица одделно / ПМФ 

ИНФОРМАТИКА (четиригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: / 

II година: / 

III година: 1 

IV година: 1  

IX- XV семестар: 8 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: / 

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IX- XV семестар: 20 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IX- XV семестар: 1 

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

1.1 Општи дескриптори 

Тип на 

дескриптори 

Компетенции 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и разбира современите текови во физиката. 

Ги следи и ги разбира резултатите од најновите истражувања од областа 

на дидактика на физика. 

Знае и разбира разни теории од разни области на физиката. 

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. 
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1.2 Специфични дескриптори на квалификациите на студиската програма 

 

Тип на 

дескриптори 

Компетенции 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и разбира современите текови во образованието по физика. 

Ги разбира резултатите од најновите истражувања од областа на дидактика 

на физика. 

Знае различни методи за истражување во наставата по физика. 

Примена на 

знаењата и 

разбирање 

Знае да изведува истражувања од областа на дидактика на физиката и да ги 

применува современите методи за истражување во оваа област. 

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, нови лабораториски вежби, 

експерименти и демонстрации. Притоа, користи соодветни алатки (на 

пример, прирачни средства, мерни инструменти, сензори, калкулатор, 

компјутери и др.). 

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. 

Ги опишува, анализира и толкува научните информации и податоци 

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

слики, како нумерички и математички опис или компјутерски базиран 

запис. 

Способности за 

проценка и 

изведување 

заклучок 

Го следи развитокот на современата дидактика на физиката. 

Ги анализира резултатите, ја проценува нивната важност и суштина и 

прави соодветни измени за подобрување на истражувањата. 

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 поврзани со истражувањата во 

наставата по физика. 

 Критички се однесува кон изворите на информации и литературата од 

областа на физика и дидактика на физика. 

Комуникациски 

вештини 

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

други средствата за комуникација со цел поттикнување на активна настава, 

соработка и градење на средина за подршка. 

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

Покажува подготвеност да учествува во работата на здруженија и да се 

усовршува низ лично дејствување, образование и развој. 

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. 

Покажува разбирање за важноста на работата во групи и парови. 

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 физичка и педагошка литература и ги вклучува во 

наставата погодните новини. 

Актуелните проблеми ги вклучува во истражувањето на наставата по 

физика. 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-

научниот совет на Природно-математичкиот факултет 

Одлуката за усвојување на студиските програми на Институтот за физика од Наставно-

научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скопје е дадена во документацијата 

доставена од страна на ПМФ (Прилог 1, стр.33). 

 

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската 

управа или Универзитетскиот сенат на Универзитетот “Св. Кирил и 

Методиј”, Скопје 

Одлуката за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот 

сенат на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје ќе биде додадена во документацијата 

доставена од Ректорската управа на УКИМ (Прилог 3, стр.35). 

 

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

програма 

Научно-истражувачко подрачје: 1.Природно-математички науки 

Поле: 103. Физика 

Област: 10 323. Друго - Наставна физика 

 

5. Вид на студиската програма 

Студискaта програмa е од видот академски студии. 

 

6. Степен на образование 

Студискaта програмa е од втор циклус студии. 

 

7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Во своето седумдецениско постоење, Институтот за физика се докажал како институција од 

врвен научен карактер. Во текот на своето постоење, Институтот воспоставил традиција во 

некои области во наставата и научните истражувања. Но, тоа не значи дека Институтот не ги 

следи најновите светски текови во образованието и науката, како и потребите во Република 

Македонија. Тој го надградува полето на својот интерес со модерни области, но исто така 

одговара и на образовните и научните потреби во Републиката. 

Така, на Институтот традиционално се негуваат студиите по: 

- наставна физика, 

- применета физика и 

- теориска физика. 
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Како одговор на потребите на институциите и стопанството во Република Македонија, во 

последните триесетина години се отворија студиите по: 

- метеорологија, 

- геофизика, 

- медицинска физика и 

- сончева енергија. 

Со оглед на актуелностите во светот на технологијата и науката, пред извесно време се 

отворија и студии по астрономија и астрофизика. 

Како последица на брзиот технолошки развој, наставата, а особено наставата по физика 

доживува голема преообразба во 21. век. Технологијата навлегува со големи чекори во 

наставата, како средство за учење, но истовремено, низ наставата по физика, учениците се 

подготвуваат за иднината, чија технологија во многу голем обем се потпира на физичките 

закони и новите истражувања. Институтот за физика има долгогодишна соработка со сродни 

странски институции од соседството и од подалечното окружување. На тој начин, 

континуирано се работи на решавање на заедничките проблеми, усогласување со светските 

трендови и потребите на поширокиот пазар на трудот. 

Специфична цел на измените и дополнувањата на оваа студиска програма од првиот циклус 

студии беше нејзиното усогласување со последните измени и дополнувања на Законот за 

високото образование (Сл. весник на Реоублика Македонија бр. 82/18). Овие измени и 

дополнувања 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. 

Посебно е значајно што во последниве дваесетина години постои континуирана промена на 

парадигмата на образованието. Во таа насока, измените и дополнувањата имаат за цел 

понатамошно прилагодување на студиската програма на новите текови во образованието и во 

општеството во целина.  голем број професори по физика отидоа во пензија, со што се 

ослободија многу места во средните училишта во Република Македонија. На пазарот на трудот 

постои огромен недостаток од овој кадар, па за жал некои од тие места ги пополнуваат 

несоодветни кадри. На тој начин наставата по физика почнува да го губи квалитетот. 

Осовременувањето на овие студии ќе значи поттик за идните потенцијални професори по 

физика. 

 

Со оглед на разликите во образовните системите кои го дефинираат основното и средното 

образование, на Европскиот простор постојат доста големи разлики од земја до земја, како и од 

универзитет до универзитет. Поради тоа, споредбата со нашиот систем и нашите студии е 

малку отежната. 

Најслични до нашиот систем се студиите на Универзитетот Јоханес Гутенберг од Мајнц, 

Германија, кадешто идните наставници по физика можат да завршат тригодишни додипломски 

студии за наставници по физика, а потоа можат да се запишат на мастер студии за наставници 

по физика. Двете програми можат да се погледаат на долните два линка: 

https://physics.uni-mainz.de/degrees/bachelor-of-educationphysics/ 

https://physics.uni-mainz.de/degrees/master-of-education-in-physics/ 

 

https://physics.uni-mainz.de/degrees/bachelor-of-educationphysics/
https://physics.uni-mainz.de/degrees/master-of-education-in-physics/
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За разлика од тие студии, на Универзитетот во Лајден, Холандија, не постојат додипломски 

студии од наставна физика, односно за наставници по физика. Идните наставници по физика 

прво дипломираат на тригодишни студии по физика, а потоа се запишуваат на мастер програма 

за наставници по физика, која може да се види на долниот линк: 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-voorbereidend-hoger-

onderwijs-in-de-betawetenschappen-msc/leraar-vho-in-natuurkunde/over-de-

opleiding#curriculum 

8. Години и семестри на траење на студиската програма 

Студиската програма е во траење од 1 годинa, односно 2 семестри. 

9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

Студентите кои ќе ги завршат овие студии освојуваат 60 кредити. 

10. Начин на финансирање 

Кандидатите се запишуваат на студиите како студенти со кофинансирање. Цената на чинење 

на студиите изнесува 750 евра по семестар (во денарска противвредност на денот на уплаќање). 

11. Услови за запишување 

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ се дефинирани со актите на Универзитетот во согласност со законските 

прописи и препораките на Министерството за образование и наука. 

 

Право на запишување на вториот циклус студии по методика на наставата по физика имаат 

кандидати со завршен прв циклус студии по: 

- физика и 

- двопредметни студии, каде што еден од модулите е физика: математика-физика, физика-

хемија, физика-биологија, физика-информатика. 

Подобноста на кандидатите од други студиски групи на ПМФ и други факултети ќе биде 

оценувана од Наставно-научниот колегиум на студиите. 

12. Информација за продолжување на образованието 

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

 

 

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs-in-de-betawetenschappen-msc/leraar-vho-in-natuurkunde/over-de-opleiding#curriculum
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs-in-de-betawetenschappen-msc/leraar-vho-in-natuurkunde/over-de-opleiding#curriculum
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs-in-de-betawetenschappen-msc/leraar-vho-in-natuurkunde/over-de-opleiding#curriculum
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13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со 

листа на задолжителни предмети, листа на изборни предмети и 

дефиниран начин на избор на предметите 

Вкупниот број предмети на 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) 

13.1.1 Листа на задолжителни предмети 

 

1. семестар 

Код Предмет П А Л Кредити 

2Ф01-21 Методологија на научно-истражувачката работа во 

образованието по физика 
3 1 2 6 

2Ф02-21 Современи модели на поучување 3 1 2 6 

2Ф06-21 Одбрани поглавја од методика на наставата по 

физика 
3 1 2 6 

 Изборен предмет     6 

 Изборен предмет    6 

 Вкупно задолжителни    18 

 Вкупно изборни    12 

 Вкупно    30 

 

 

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана 

со 30 кредити. 

 

13.1.2 Листа на изборни предмети 

Код  Наслов на предметот 

2Ф03-21 Блумова таксономија 

2Ф04-21 Развивање на критичкото мислење 

2Ф05-21 Концептуално поучување 

2Ф07-21 Учење од врсници 

2Ф31-21 Техники на предавање на области од астрономија и астрофизика 

 

13.1.3 Начин на избор на предмети 

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

 

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската 

програма 

Институтот за физика, својата наставна, научна и апликативна активност ја изведува во 

просториите на зградата на Природно-математичкиот факултет.  

Институтот располага со: 
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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 

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 

 

15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиските 

програми 

Сите амфитеатри, предавални и вежбални се комплетно опремени со основни наставни 

помагала. Во сите амфитеатри и предавални се поставени табли за пишување, компјутер 

(поврзан на интернет), видеобим, платно за проекција, а по потреба може да се користат и 

графоскоп и слајд-проектор. Лабораториите се опремени со соодветни лабораториски маси, 

табли за пишување, компјутери, а по потреба може да се користат и видеобим, графоскоп, 

слајдпроектор, нагледни цртежи. 
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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. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите 

- Стабилизирани исправувачи и извори 

- Разни типови мултиметри 

- LCR-метар 

- Пикоамперметар 

- Микроскоп 

- Тест печка 

- Температурен регулатор 

- Реглер трансформатор 

- Ќелија за диелектрични константни на течности 

- Температурен мост 

- Мултифлекс галванометар 

- Разни стандардни отпори 

- Вестонова стандардна ќелија 

- Мерен мост 

- Стандарден капацитет 

 

3. Лабораторијата по спектроскопија 

- Повеќе типови стилоскопи 

- Дифракционен монохроматор 

- Дигитален радиометар 

- Спектрофотометар UNICAM PYE SP 300 

- Спектрограф со призма 

- Спектроскоп FUESS 

- Интегрална сфера INS 250 

- Микрофотометар FR 300 Hillger Watts 

 

4. Лабораторија за тенки филмови 

- Стерилизитарот 

- Комплет опрема за нанесување тенки филмови 

 



27 

 

5. Лабораторија за вакуумско напарување 

- Спектрофотометар Beckman DU-2 

- Апаратура за добивање филмови со магнетрон 

- Апаратура за  мерење на термичката ширина на забранетата зона 

- Апаратура за вакуумско напарување BALZERS со вграден DC магнетрон 

- JEOL Дифрактометар за Х-зраци, дигитализиран со компјутер 

- Програмибилна печка за термички третмани на обрасци  

 

6. Лабораторија за практични вежби од општа физика 

- Комплет опрема за изведување експерименталнио вежби од општа физика 

 

7. Лабораторија за CSI и криминалистика 

- Компаративен микроскоп со веб-камера, компјутер и софтвер 

- Триокуларен микроскоп со CCD –камера, компјутер и софтвер 

- Дигитален портабилен спектроскоп за видлива светлина 

- Цијаноакрилатна комора 

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

компјутер и софтвер 

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

- Елипсометар со монохроматска светлина 

- Дигитална камера со триножец и статив со форензичка светлина 

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

- Комплет за анализа на траги од крв со гониометар 

- Електростатско апаратче за подигање на траги од стапала 

- Софтвери за балистика 

- Софтвери за форензичка аудио-анализа 

 

8. Лабораторија за електронска микроскопија 

- Дигитализиран скенирачки електронски микроскоп JEOL.  

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

 

9. Лабораторија за нуклеарна физика 

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

компјутер и софтвер) 

 

10. Лабораторија за методика на школско експериментирање во наставата по физика 

Лабораторијата е опремена со дидактичка опрема за сите области на физиката, како и со 

компјутери со специјален едукативен софтвер. 

 

16. Предметни програми  

Предметните програми со информации согласно Правилникот за задолжителните компоненти 

кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на 

студии (Службен весник бр.25/11) се дадени во Прилог 3 од овој Елаборат. Во Прилог 3.1 се 

дадени задолжителните предмети, а во Прилог 3.2 се дадени изборните предмети. 

17. Список на наставен кадар 

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

студиската прорама. 
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17.1 Редовни професори 

1. проф. д-р Јулијана Велевска – наставник за група предмети од областа на оптика, методика 

на наставата по физика и општа физика. Област на научен интерес: физика на кондензирана 

материја. 

2. проф. д-р Оливер Зајков - наставник за група предмети од методика на наставата по физика и 

општа физика. Област на научен интерес: методика на наставата по физика 

3. проф. д-р Гордана Апостоловска - наставник за група предмети од астрономија и општа 

физика. Област на научен интерес: астрономија. 

17.2 Вонредни професори 

1. проф. д-р Боце Митревски – наставник по група предмети од методика на наставата по 

физика и општа физика. Област на научен интерес: методика на наставата по физика. 

 

18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во 

изведување на наставата по одредени предмети од студиската 

програма. 

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

Природно-математичкиот факултет.  

Во Прилог 4 се соодветните изјави од наставниците на пооделните предмети од студиската 

програма. 

 

19. 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.  

 

20. Информација за бројот на студенти за запишување во првата 

година на студиската програма 

Во учебната 2021/22 година се предвидува да се запишат 10 студенти со кофинансирање на 

студиската програма од методика на наставата по физика. 

 

21. Информација за обезбедена задолжителна  и дополнителна 

литература 

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

списанија. За сите предмети е обезбедена комплетна задолжителна литература (учебници, 

практикуми и интерни скрипти), како и дополнителна препорачана литература која им е 
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достапна на студентите во рамките на библиотеката. Списокот на наслови е даден во описот на 

предметните програми во Прилог 3.  

За пребарување литература во функција на совладување на содржините од наставните 

програми на студентите на располагање им стои компјутерска лабораторија со можност за 

пребарување на интернет и различни бази на податоци до кои Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ има достап. 

22. Информација за веб страница 

На студентите им се на достап сите информации во електронска форма на веб страницата на 

институтот https://if.pmf.ukim.edu.mk. 

 

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

завршување на студиската програма 

Ниво на национална рамка на високообразовни квалификации: VIIA 

Стручен назив: Магистер по методика на наставата по физика 

Стручен назив на англиски: MSc in Physics Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://if.pmf.ukim.edu.mk/
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24. 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 методика на наставата по физика 

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

Име: Методика на наставата по физика 
Подрачје: природно-математички науки  
Поле: физика 
Области: методика на наставата по физика 

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

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

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

Природно-математички факултет 

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Втор циклус  

3.3. Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 

1 година / 2 семестри / 60 кредити  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Завршен прв циклус на студии по физика и двопредметни студии 
кои вклучуваат модул физика. 

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Редовно / вонредно 

4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиите се целосно реализирани и завршуваат со успешно 
положени најмалку 5 испити и освоени најмалку 60 кредити и 
изработен и одбранет магистерски труд. 
Знаење и вештини:  
Знае да изведува и води истражувања од областа на дидактика 
на физиката и да ги применува современите методи за 
истражување во оваа област, критички размислува и носи 
заклучоци. 
Одбира и организира битни информации и ги соопштува јасно. 
Применува математички и статистички методи за моделирање и 
анализирање резултати.  
Осмислува, подготвува и прави истражувања, нови 
лабораториски вежби, експерименти и демонстрации. 
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.  
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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. 
Прави соодветни измени за подобрување на истражувањата. 
Опишува, анализира и толкува научни информации и податоци 
презентирани во различни форми. 
Го следи развитокот на современата дидактика. 
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 поврзани со 
истражувањата во наставата по физика. 

Критички се однесува кон изворите на информации и 
литературата од областа на физика и дидактика на физика. 
Способен е за вербална и невербална комуникација, но знае да 
користи и други средствата за комуникација со цел 
поттикнување на активна настава, соработка и градење на 
средина за подршка. 

Знае да ги презентира добиените резултатите од истражувањето 
и компетентно да го брани мислењето. 
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 
Оценката 5 (пет) е негативна оценка. 

до 50 бода 5 пет F 

од 51-60 бодови 6 шест E 

од 61-70 бодови 7 седум D 

од 71-80 бодови 8 осум C 

од 81-90 бодови 9 девет B 

од 91-100бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на 
студиите 

  

5. Податоци за користење на квалификацијата 

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

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

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

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за 
студентот 

 

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Природно-математички  факултет 

ул. “Архимедова” бр.3, 1000 Скопје 

Тел. ++389 (2) 3119 279 

e-mail: pmf@pmf.ukim.mk 

web: www.pmf.ukim.edu.mk 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место 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 

7.4. Печат печат на единицата                   печат на УКИМ 
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25. 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. 
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24.1 Резултати од изведената самоевалуација  

 

Внатрешни механизми за 

обезбедување и контрола на 

квалитетот на студиите 

Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се обезбедува на 

повеќе нивоа. На поодделните институти организација на студиите и нивна 

контрола спроведуваат раководителите на институтите и координаторите на 

заводите. На Факултетот постои комисија за студентски молби и барања и 

наставна комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се грижат деканот и 

продеканот за настава. По завршувањето на секој семестар, раководителите на 

институтите спроведуваат анонимна студентска анкета, а таква анкета 

спроведува и продеканот за настава на крајот на секоја учебна година. Некои 

наставници спроведуваат анкети за своите предмети. Покрај тоа, факултетот 

спроведува и самоевелуација, а спроведувана е и надворешна евалуација. 

Фреквенција на 

самоевалуациониот процес 

(секоја година, на две години, на 

три години) 

Согласно Статутот на УКИМ член 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). 

Последната спроведена самоевалуација на ПМФ за периодот 2016-2018 

година е на следниот линк: 

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

Податоци за последната 

спроведена надворешна 

евалуација на установата 

Последната 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. 

Подетално на следниот линк: 

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/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 кри-

териуми за евалуација засновани на бројноста на објавени научни трудови во 

земјата и во странство. Околу 30% од сите публикации во списанија со фактор 

на влијание објавени од автори од Р. Македонија, припаѓаат на трудовите 

објавени од научниот кадар на ПМФ. Според анализата направена на 

почетокот на 2015 година врз основа на базата SCOPUS, научниот кадар на 

ПМФ објавил повеќе од 2000 публикации цитирани од оваа база (која е една 

од најрелевантните бази за анализа на научната публицистика). 

Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има свои 

претставници 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. 

 

https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view
https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view
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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 

 

Одлука од одборот за доверба 

 



36 

 

П Р И Л О Г   3 

Одлуката 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 

 

 

Изјави од предметните наставници 

 

И З Ј А В А 

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

програма на втор циклус студии по теориска физика 

 

 

 

Јас, Јулијана Велевска, избрана во звање редовен професор и вработена на Институтот за 

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

програма Методика на наставата по физика на Институтот за физика  по наставниот предмет 

Современи модели на поучување. 

 

 

 

 

 Потписник на изјавата 

 

 Проф. д-р Јулијана Велевска 

 

 

 

26.01.2021 

Скопје 
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И З Ј А В А 

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

програма на втор циклус студии по теориска физика 

 

 

 

Јас, Оливер Зајков, избран во звање редовен професор и вработен на Институтот за физика, при 

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

Методика на наставата по физика на Институтот за физика  по наставниот предмет  

1. Методологија на научно-истражувачка работа во образованието по физика 

2. Блумова таксономија 

3. Развивање на критичкото мислење 

4. Учење од врсници 

 

 

 

 

 Потписник на изјавата 

 

 Проф. д-р Оливер Зајков 

 

 

 

26.01.2021 

Скопје 
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И З Ј А В А 

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

програма на втор циклус студии по теориска физика 

 

 

 

Јас, Гордана Апостоловска, избрана во звање редовен професор и вработена на Институтот за 

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

програма Методика на наставата по физика на Институтот за физика  по наставниот предмет 

Техники на предавање на области од астрономијата и астрофизиката. 

 

 

 

 

 Потписник на изјавата 

 

 

 Проф. д-р Гордана Апостоловска 

 

 

 

26.01.2021 

Скопје 
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И З Ј А В А 

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

програма на втор циклус студии по теориска физика 

 

 

 

Јас, Боце Митревски, избран во звање вонреден професор и вработен на Институтот за физика, 

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

Методика на наставата по физика на Институтот за физика  по наставниот предмет  

1. Концептуално поучување 

2. Одбрани поглавја од методика на наставата по физика  

 

 

 

 

 Потписник на изјавата 

 

 

 Проф. д-р Боце Митревски 

 

 

 

26.01.2021 

Скопје 

 

 

 

 



41 

 

 

 

П Р И Л О Г   5 

 

 

Предметни програми 

 

 

Прилог 3.1 Задолжителни предмети 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Методологија на научно-истражувачка 

работа во образованието по физика 

2. Код 2Ф01-21 

3. Студиска програма Методика на наставата по физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 

Скопје, ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

1. Да го познава научниот пристап кон резултатите на педагошките истражувања. Да може да 

структурира истражување. Да ги разбира класичните и електронските извори на 

информации за овој вид истражувања. Критички да се однесува кон изворите на 

информации и да ја проценува нивната веродостојност. Да подготвува презентации на 

резултатите. Да оформува научни трудови за презентација на научни собири или за 

печатење. 

2. Да ги знае основите на статистичка обработка на податоци. Да ги применува во 

истражувањата од образованието по физика. Да ги толкува статистичките величини. 

3. Да тестира валидност и доверливост на тестови, да знае да прави анализа на прашања и 

дистрактори. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Подготовка Приоди во истражувањето. Планирање на проектот. Етика и интегритет во 

истражувањето. Работа со информации и референци. Барање литература. Избор на методи за 

собирање податоци Анализа на податоците. Дизајнирање и работа со прашалници. 

Планирање и изведување интервју. Набљудување. Толкување на резултатите Пишување 

извештај. 

2. Случајни променливи, функција и густина на распределба, бројни карактеристики. 

Дескриптивна статистика. Формирање репрезентативен примерок. Статистичка проверка на 

хипотези. Фитување криви, регресија и корелација.  

3. Анализа на прашања. Индекс на тежина, ефективна тежина. Поинт бисеријален коефициент 
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на корелација. Анализа на тест: валидност и доверливост. Кудер-Ричардсон 20. Кронбах алфа. 

Анализа на дистрактори. 

 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност 

во поглед на материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време Контактни часови - 90  

Неконтактни часови - 90 

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

45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

Часови 

45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 
Часови 

90 
16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно  учење  

17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           30                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                          70                    бодови   

17.3.  Активност и учество                              0                    бодови  

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Ислушани предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Judith Bell Doing Your 

Reasearch Project 

Open University 

Press 

2005 

2. Г. Шилинг Статистическаја 

физика в 

примерах 

Мир, Москва 1976 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Современи модели на поучување 

2. Код 2Ф02-21 

3. Студиска програма Методика на наставата по физика  

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ- Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  IX 

 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Д-р Јулијана Велевска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Од студентите се очекува да ги научат 

современите техники на учење, да бидат во состојба истите да ги применуваат при 

обавувањето на својата наставна работа. 

11. Содржина на предметната програма: Модел на поучување со презентација, Модел на 

поучување со директни инструкции, Модел на концептуално поучување, Кооперативно 

учење, Модел на поучување базирано на проблем, Дискусија на час, Стратегии за учење. 

 

12. Методи на учење: предавања и вежби  

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време Контактни часови - 90  

Неконтактни часови - 90 

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

часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 

часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 25 

часови 

16.2 Самостојни задачи  25 

часови  

16.3 Домашно учење  40 

часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                 30   бодови                                                       
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17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                              70    бодови   

17.3.  Активност и учество                                                /    бодови  

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Посетени предавања и вежби  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard Arends Learning to teach The McGraw 

Hill Companies 

Inc 

1998 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Ј. Велевска Современи модели 

на поучување 

(скрипта од 

предавања) 

За интерна 

употреба 

 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Одбрани поглавја од методика на 

наставата по физика 

2. Код 2Ф06-21 

3. Студиска програма Методика на наставата по физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје, ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Боце Митревски 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со нови пристапи и современи погледи во методика на наставата по физика. 

Развивање на способности за проучување базирани на научено и логичко размислување. 

Студентите ќе се стекнат со знаење од содржини кои се однесуваат на современи погледи кон 

наставата по физика. Во исто време, студентите ќе развијат способности неопходни за 

наставникот по физика на новото време, и кои потоа ќе ги развиваат и кај учениците. 

11. Содржина на предметната програма: 

Истражувачки наставни методи - современ пристап. Дидактички функционализам. 

Компетенции и способности. Образовни стандарди. Метакогниција. Хипотетичко-дедуктивно 

размислување. Димензионална хомогеност. Конструктивистички приод во наставата. 

Значајни цифри, точност и прецизност. Модели и моделирање во науката. Модели во 

наставата по физика. 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде дијалог – дискусија и менторска настава со активна соработка 

на сите субјекти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време Контактни часови - 90 

Неконтактни часови - 90 

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

45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

Часови 

45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови 
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16.2 Самостојни задачи  90 

16.3 Домашно  учење  

17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           50                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

                          30                    бодови   

17.3.  Соработка и активно учество                            20                    бодови  

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Ислушани предавања и вежби, активна 

соработка и изработена една семинарска 

работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Внатрешна и надворешна евалуација: 

анкета, прашалник, интервју. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Арнолд Б. Аронс Поучување општа 

физика 

Просветно дело 

АД, Скопје 

2010 

2. Knight, R. Five Easy Lessons: 

Strategies for 

Successful Physics 

Teaching 

Pearson 2004 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Прилог 3.1 Изборни предмети 

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Блумова таксономија 

2. Код 2Ф03-21 

3. Студиска програма Методика на наставата по физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 

Скопје, ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Да ги знае нивоата на знаење според Блумовата таксономија. Да ја разбира суштината на секое 

од нивоата. Да знае да планира, организира и реализира настава според Блумовата таксономија. 

Да знае да го оцени знаењето според Блумовата таксономија. Да знае да креира стандарди и 

критериуми базирани на Блумовата таксономија. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Домени на Блумовата таксономија Когнитивен домен. Афективен домен. Психомоторен 

домен. Нивоа на домените и нивно толкување. 2. Наставните цели и Блумовата таксономија 

Општи и конкретни цели и очекувани резултати. Когнитивни, афективни и психомоторни цели. 

3. Планирање и организација на наставата според Блумовата таксономија. 4.Оценување 
Цели на оценувањето. Принципи во оценувањето. Однос помеѓу оценување, поучување и 

учење. 4. Тестови на знаење Кога се користат тестови. Видови прашања. Бодување. 

 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во 

поглед на материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време Контактни часови - 90 

Неконтактни часови - 90 

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

45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

Часови 

45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 
Часови 

90 
16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно  учење  
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17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           50                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                          50                    бодови   

17.3.  Активност и учество                              0                    бодови  

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Ислушани шредавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard I. Arends Learning to Teach McGraww-Hill 1998 

2. Оливер Зајков Збирка материјали   

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

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

1. Наслов на нaставниот предмет Развивање на критичкото мислење 

2. Код 2Ф04-21 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 

Скопје, ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Да знае што е критичко мислење. Да прави разликата помеѓу настава без и со елементи на 

критичко размислување. Да ги разликува методите и техниките кои развиваат критичко 

мислење. Да креира активности кои поттикнуваат критичко мислење и успешно и логично да ги 

вклучува во наставата. Да креира постапки за оценување и самооценување наменети на 

учениците. Да креира активности за акциско истражување и да ги спроведува. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед Што е критичко мислење. Зошто критичко мислење. Негови карактеристики. 2. 

Методи и техники Учење со истражување. Учење базирано на проблеми. Учење базирано на 

проекти. 3. Оценување Како оценувањето може да поттикне критичко размислување. Видови 

оценување. Самооценување. Оценување на соученици. 4. Критичко мислење кај 

наставниците Акциско истражување  

 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во 

поглед на материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време  

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 90 16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно  учење  

17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           60                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект  
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(презентација:писмена и усна)                           40                    бодови   

17.3.  Активност и учество                              0                    бодови  

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предадена семинарска работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Арнолд Б. Аронс Поучување општа 

физика (превод од 

англиски) 

Просветно 

дело, Скопје 

2010 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

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

1. Наслов на нaставниот предмет Концептуално поучување 

2. Код 2Ф05-21 

3. Студиска програма Методика на наставата по физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје, ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Боце Митревски 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да ја сфатат важноста на разбирањето и значењето на концептите и 

концептуалните промени. 

Оспособување на студентите за решавање на концептуални проблеми, Ферми прашања и 

контраинтуитивни проблеми. 

Развивање на способности за проучување базирани на концептуално разбирање. 

Студентите ќе се стекнат со знаење од содржини повразани со физичките концепти и нивно 

воведување во наставата по физика. 

Студентите ќе развијат способности за решавање на проблеми кои вклучуваат концептуално 

разбирање на содржините од физика. 

11. Содржина на предметната програма: 

Термин, поим, концепт. Концепти, концептуално разбирање, концептуални мапи. Предзнаење 

кај учениците и погрешни концепти. Когнитивен конфликт. Контраинтуитивни проблеми. 

Ферми прашања. Концептуални промени. Концептуални тестови од механика, топлина, 

електричество и магнетизам, осцилации и бранови. 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде дијалог – дискусија, менторска настава со активна соработка 

на сите субјекти и проблемска настава. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време Контактни часови - 90  

Неконтактни часови - 90 

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

45 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

Часови 

45 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 
Часови 

90 
16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно  учење  

17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           50                    бодови                                                       
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17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

                          30                    бодови   

17.3.  Соработка и активно учество                            20                    бодови  

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Ислушани предавања и вежби, активна 

соработка и изработена една семинарска 

работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Внатрешна и надворешна евалуација: 

анкета, прашалник, интервју. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul G. Hewitt Conceptual physics Pearson 2015 

2. Концептуални проблеми содржани во оваа книга, во други книги и во 

списанија како The Physics Teacher. 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Redish, E. F Teaching Physics 

with the Physics 

Suite 

Wiley 2003 

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

1. Наслов на нaставниот предмет Учење од врсници 

2. Код 2Ф07-21 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 

Скопје, ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Да го разбира поимот учење од врсници (peer instruction) во поширок смисол. Да може да 

организира настава со учење од врсници и да го применува. Да знае да креира нови содржини 

за учење од врсници. Да може да ги прилагодува разните техники и пристапи во учењето на 

учењето од врсници. Да знае да ги прилагоди содржините и пристапите на моменталните 

услови и потреби. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед Што е учење од врсници. Зошто да се применува во наставата. Негови карактеристики. 

2. Мотивирање на студентите Давање тон. Читање пред час. 3. Фази Скица на часот. 

Концептуални тестови. Демонстрации и експерименти. Предавање. Оценување. Проблем со 

традиционалните задачи. 4. Комбинирање и врски со други пристапи Блендирано учење. 

Превртена училница. Видови оценување.  

 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во 

поглед на материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време  

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 90 16.2 Самостојни задачи  

16.3 Домашно  учење  

17. Начин на оценување  

17.1.  Устен испит                           60                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                          40                    бодови   

17.3.  Активност и учество                              0                    бодови  

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



54 

 

       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 Предадена семинарска работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Eric Mazur Peer Instruction: A 

User’s Manual 

Pearson 

Education, Inc. 

Publishing as 

Addison Wesley 

1997 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Оливер Зајков Учење од врсници 

(скрипта за 

внатрешна 

употреба) 

  

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

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

астрономијата и астрофизиката    

2. Код 2Ф31-21 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика; 

Mетодика/дидактика на наставата по 

физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ 

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

6. Академска година/семестар  9-ти 

семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

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

астрофизика 

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

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

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

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

наставата и во проектните активности.  Стекнување на познавања за интердисциплинарно 

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

Стекнување на способности за популарно пренесување на  најновите астрофизички откритија.   

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

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

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

астрономија. Користење на планетариумски програми за запознавање со: небесните 

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

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

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

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

активности од областа на астрономијата и нејзино интердисциплинарно поврзување со 

предметите кои се изучуваат во редовното образование.  

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

подготовка на семинари, изработка на проектни задачи.   

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 

16.2 Самостојни задачи  20 часови  

16.3 Домашно учење  50 часови 
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17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                           30           бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                         40          бодови   

17.3.  Активност и учество                                           30        бодови  

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

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

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

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

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

       Од 91 до 100 

бода 

    10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

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

анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Pasachoff, J. 

Percy 

Teaching and Learning 

Astronomy: Effective 

Strategies for 

EducatorsWorldwide 

Cambridge 

Univ. Press 

2005 

2. E. Prather, T. Slater, 

J. Adams,  

G.Brissenden 

Lecture Tutorials for 

Introductory 

Astronomy 

Addison-

Wesley 

 

2007 

3. Х. Картунен, П. 

Кругер, Х. Оја, М. 

Путанен, К. Ј. 

Донер  

Основи на 

астрономијата 

Просветно 

дело, Скопје 

2009 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. International 

Astronomical Union 

 

Astronomy for the 

Developing World, 

Strategic Plan 2010-

20 

International 

Astronomical 

Union 

 

2009 

2. D. V. Gabaud and 

A. Boksenberg 

The Role of 

Astronomy in 

Society and Culture 

Cambridge 

University Press 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Jay%20Pasachoff
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=John%20Percy
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=John%20Percy
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П Р И Л О Г   6 

 

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 Јулијана Велевска 

2. Дата на раѓање 06.12.1961 

3. Степен на образование Доктор на науки (VIII/1) 

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Професор по физика 1986 ПМФ-Институт за физика 

Магистер по 

физички науки 

1994 ПМФ-Институт за физика 

Доктор на физички 

науки 

2002 ПМФ-Институт за физика 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички науки 

Физика  Оптика 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 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  

УКИМ-ПМФ-

Институт за физика 

Вонреден професор од областа на оптика и 

спектроскопија 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. Спектроскопија Физика/ ПМФ-Институт за физика 

2. Општа методика на наставата по 

физика 

Математика-физика/ПМФ 

 3. Специјална методика на 

наставата по физика 

Математика-физика/ПМФ 

 4. Физика на музика и музички 

инструменти 

Физика/ ПМФ-Институт за физика 

Математика-физика/ПМФ 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Современи техники на учење Методика на наставата по физика/ ПМФ-Институт за 

физика 

2.   

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Електрохромизам Физика/ ПМФ-Институт за физика 

2.   

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. R. Neskovska, 

M. Ristova J. 

Velevska, M. 

Ristov 

Electrochromism of the electroless 

deposited cuprous oxide films 

Thin Solid Films 515: 4717-4721 

(2007)  

2. J. Velevska, M. 

Pecovska-

Gjorgjevich, M. 

Najdoski, N. 

Stojanov 

Studies on electrochromism of 

chemically deposited nickel oxide 

thin films 

Slpakorn University Science & 

Technology Journal, Vol 5 (1): 

34-42 (2011)  

3. S. Demiri, M. 

Najdoski, J. 

Velevska 

A simple chemical method for 

deposition of electrochromic prussian 

blue thin films 

Materials Research Bulletin 46: 

2484-2488 (2011) 

4.    

5.    

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. S.Rendevski i J. 

Velevska 

Preparation of sodium 

alginate fractions by 

radiation induced 

degradation and 

identification of their 

gelation and bioadhezive 

properties 

Македонско-турски проект / 2007-2010 

2. A. Aleksova, J. 

Velevska 

Primary Education 

Project 

USAID/ 2007-2012 

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред бр Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред бр Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 15 
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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. R. Neskovska, 

M. Ristova J. 

Velevska, M. 

Ristov 

Electrochromism of the 

electroless deposited 

cuprous oxide films 

Thin Solid Films 515: 4717-4721 (2007)  

2. J. Velevska, M. 

Pecovska-

Gjorgjevich, M. 

Najdoski, N. 

Stojanov 

Studies on 

electrochromism of 

chemically deposited 

nickel oxide thin films 

Slpakorn University Science & Technology 

Journal, Vol 5 (1): 34-42 (2011)  

3. S. Demiri, M. 

Najdoski, J. 

Velevska 

A simple chemical 

method for deposition of 

electrochromic prussian 

blue thin films 

Materials Research Bulletin 46: 2484-2488 

(2011) 

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. J. Velevska, M. 

Pecovska-

Gjorgjevich, M. 

Najdoski, N. 

Stojanov 

Studies on 

electrochromism of 

chemically deposited 

nickel oxide thin films 

Slpakorn University Science & Technology 

Journal, Vol 5 (1): 34-42 (2011)  

2. S. Demiri, M. 

Najdoski, J. 

Velevska 

A simple chemical 

method for deposition of 

electrochromic prussian 

blue thin films 

Materials Research Bulletin 46: 2484-2488 

(2011) 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 

конференција  

1. R.Neškovska, M. 

Ristova, J. 

Velevska 

 

Low vacuum evaporated 

cuprous oxide thin film 

  Workshop New frontiers of low-cost 

photovoltaic solar cells, May 29–31, 2008 

Skopje, Macedonia 

                               

 

2. J. Velevska, M. 

Pecovska-

Gjorgjevich, M. 

Najdoski 

Electrochromic 

properties of thin nickel 

oxide films prepared by 

simple chemical 

deposition technique 

10th International Balkan Workshop on 

Applied Physics, July 6-8 2009 Constanta, 

Romania 

3. M. Pecovska-

Gjorgjevich, J. 

Velevska, M. 

Najdoski 

Dielectric analysis of 

sunflower and olive oil 

submitted to microwave 

radiation 

The First International Conference on 

Radiation and Dosimetry in Various Fields of 

Research (RAD 2012) April 23-27, 2012, 

Nish, Serbia 
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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 Оливер Зајков 

2. Дата на раѓање 09.07.1960 

3. Степен на образование докторат 

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Докторски студии 2004 Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј”, Скопје, ПМФ  

Магистерски студии 1995 Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј”, Скопје, ПМФ  

Универзитетски 

студии 

186 Универзитет “Св. Кирил и 

Методиј”, Скопје, ПМФ  

6. Подраје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Биофизика 

7. Подраје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Друго: Методика на 

наставата по физика 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј”, 

Скопје, ПМФ  

Редовен професор 

Методика на наставата по физика и физика 

9. 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. Методика на школско 

експериментирање, 1 

Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

2. Методика на школско 

експериментирање, 2 

Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

3. Методика на наставата по физика, 1 Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

4. Методика на наставата по физика, 2 Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

5. Примена на компјутерите во наставата 

по физика 

Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

6. Биофизика Наставна биологија, биохемија - физиологија 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Методологија на научно-истражувачката 

работа во образованието по физика 

Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

2. Блумова таксономија Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Методологија на научно-истражувачка 

работа од областа 
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2. Презентација на научни резултати  

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Oliver Zajkov, 

Sonja Gegovska-

Zajkova, Boce 

Mitrevski 

Textbook-Caused Misconceptions, 

Inconsistencies, and Experimental Safety Risk 

of a Grade 8 Physics Textbook 

Int J of Sci and Math 

Educ, , 15, 837-852 

(2017) 

Impact factor: 1,598 

2. Oliver Zajkov, 

Fadil Ajredini 

Real or virtual experiments for better 

understanding electric circuits 

Norma, 2016 

3.    

4.    

5.    

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Проект за основно 

образование 

 

2.  Проект за модернизација 

на образование 

 

3. Оливер Зајков Ревизија на 

лабoраториските 

активности во наставата 

по физика 

ПМФ, УкиМ, Скопје, 2016-2018 

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Оливер Зајков, Марина 

Стојановска Боце 

Митревски, Катерина 

Русевска, Јасмина 

Петреска Станоева, 

Лозенка Иванова 

Природни науки – 

прирачник за наставници 

I, II, III и IV одделение  

Друштво на физичари на 

Република Македонија, Скопје 

2019 

2. Оливер Зајков, Марина 

Стојановска Боце 

Митревски, Катерина 

Русевска, Јасмина 

Петреска Станоева, 

Лозенка Иванова 

Природни науки – 

прирачник за одделенски 

наставници V и VI 

одделение 

Друштво на физичари на 

Република Македонија, Скопје 

2019 

3. Мимоза Ристова, 

Оливер Зајков 

Збирка задачи по физика 

– задачи, експерименти и 

активности, за 8 

одделение 

Просветно дело, Скопје, 2017 

4. Мимоза Ристова, 

Оливер Зајков 

Збирка задачи по физика 

– задачи, експерименти и 

активности, за 9 

одделение 

Просветно дело, Скопје, 2017 

5. О. Зајков, Б. 

Митревски, М. 

Стојановска, К. 

Русевска 

Природни науки за 

основно образование 1 

Друштво на физичарите на 

Република Македонија, Скопје 

2015. 
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6. О. Зајков, Б. 

Митревски, М. 

Стојановска, К. 

Русевска 

Природни науки за 

основно образование 2 

Друштво на физичарите на 

Република Македонија, Скопје 

2015. 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Оливер Зајков Збирка видео 

експерименти 

Youtube, 2017-2020 

2. Оливер Зајков Збирка видео 

експерименти 

Wikiexperiments, Shared knowledge, 

2016 

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1. Експериментирање со прирачни средства, Вецка 

Мартинова, 2020 

2. Можни проблеми при изведување демонстрации и 

експериментиод електромагнетизам, Ана Трпковска, 2018 

3. Примена на ИКТ во превртена училница, Даница 

Костовска, 2017 

4. Мултимедијата – креатор на наставата по физика, Анета 

Топалова, 2016 

5. Примена на мобилни телефони во наставата по физика, 

Гордана Накоска, 2016 

6. Енергија, Љупка Гајдоска, 2015 

7. Примена на соларни ќелии во наставата по физика преку 

учење базирано на проекти, Кирил Буцковски, 2015 

11.2 Магистерски работи 1. Подобрување на техниките за вршење увид на местото на 

случена сообраќајна незгодаи користење на програмата PC-

Crash, Александар Стојановски, 2020 

2. Структурно-логички шеми и графови во наставата по 

физика и утврдување на сложеноста на задачите по физика, 

Стојан Манолев, 2016 

3. Примена на ИКТ во наставата по физика во основно 

образование за поттикнување критичко мислење, Далиборка 

Иле Ѓорѓиевска, 2015 

11.3 Докторски дисертации За размислувањето од повисок ред при изучувањето на 

електростатиката и правата струја кај учениците од 

гимназиите, Фадиљ Ајредини, 2014 

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.    

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. Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
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број 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 Гордана Апостоловска 

2. Дата на раѓање 31.05.1967 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Инженер 2004 
Природно-математички 

факултет, УКИМ 

Магистер 1997 
Природно-математички 

факултет, УКИМ 

Доктор 1990 
Природно-математички 

факултет, УКИМ 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природно- 

математички 

науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно- 

математички 

науки 

Астрономија Астрономија 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во 

кое е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно-

математички 

факултет 

Редовен професор по астрономија и општа 

физика 

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

студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Општа астрономија Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 

2. Астрономија Студии по математика-физика, ПМФ, УКИМ 

3. 
Физика на Земјата и атмосферата 

со екологија 

Физика/ Институт за физика, ПМФ, 

УКИМ; Математика-физика, ПМФ, УКИМ 

4. Астрономија – посебни поглавја Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

5 
Акустика и форензичка 

аудиоанализа 
Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Современи инструменти и 

методи 

во астрономијата 

Астрономија и астрофизика / Институт за 

физика, ПМФ 

2. Техники на предавање на 

области од астрономија и 

астрофизика 

Астрономија и астрофизика/ Институт за 

физика, ПМФ; 

Методика/дидактика на наставата по 
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физика/ Институт за физика, ПМФ 

3. Вовед во космологија Астрономија и астрофизика / Институт за 

физика, ПМФ 

   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на Сончевиот систем Физика, ПМФ-УКИМ 

2. Фотометрија и 

спектрофотометрија на мали 

планети 

Физика, ПМФ-УКИМ 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

K. Jusufi and G. 

Apostolovska 

Hawking radiation of Dirac 

monopoles from the global 

monopole black hole with 

quantum gravity effect 

Astronomy and Space 

Science, Vol. 361, Issue 12, 

374 (2016) 

2. 

K. Jusufi, A. Ovgun  

and G. 

Apostolovska 

 Tunnelling of 

Massive/Massless Bosons 

from the Apparent Horizon 

of FRW Universe 

Advances in High 

Energy Physics, 

Vol. 2017 (2017),Articl

e ID 8798657 

3. 

Pieńkowski, D. et 

al.  

 

International observational 

campaign of the 2014 eclipse of 

EE Cephei 

Astronmy&Astrophysics 

639A..23P  2020-07 

 

 

4. 

G. Apostolovska et 

al. 

Shape and spin of asteroid 967 

Helionape 

 

Proceedings of the IАU, 

Vol.12, S330, Cambridge 

Univ. Press, 2018  

 

5. 

G. Apostolovska et 

al. 

Asteroid collisions as origin of 

debris disks: Asteroid shape 

reconstruction from BNAO 

Rozhen photometry 

 

Proceedings of the IАU, 

Vol.15, S350, Cambridge 

Univ. Press, 2020  

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Раководител на 

национален 

научен проект 

Фотометриски и 

астрометриски изучувања на 

астероиди и комети. Теориски 

истражувања на ѕвезди. 

Финансиран од МОН, 

2006- 

2009 

2. Учесник Enlargement of 

collaboration in ground-based 

astronomical research in SEE 

countries. Studies of the near- Earth 

and small bodies of the Solar 

system 

UNESCO-BRESCE IBSP 

проект: раководен од 

SREAC 

во 2006 и2007 година 

3. Учесник Collaboration in 

astronomical research in SEE 

countries and common activities 

during IAU 2009 

UNESCO-BRESCE IBSP 

проект: раководен од 

SREAC 

во 2009 и 2010 година 

4. Учесник Education System in 

Forensic Sciences for the Republic 

of Macedonia  

Tempus, 2006/2007 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018IAUS..330..393A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018IAUS..330..393A/abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-international-astronomical-union
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5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 16 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски дисертации 1 

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

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. G. Apostolovska, 

A. Kostov, Z.  

Donchev and O. 

Kuzmanovska  

Asteroid lightcurve analysis at 

the NAO Rozhen: 2014 March 

- December 

AIP Conference Proceedings, 

Vol.1722, Issue 1,  190001 

(2016) 

2. O. Kuzmanovska, Ј. 

Stankovski, G. 

Apostolovska 

Solar and lunar calendars of 

the mountain sanctuary 

Kokino 

AIP Conference Proceedings, 

Vol.1722, Issue 1, 040003 

(2016) 

3. Z. Donchev, E. 

Vchkova 

Bebekovska, A. 

Kostov and G. 

Apostolovska 

Lightcurve and rotation period 

determination for asteroid 

3634 Iwan 

Bulgarian Astronomical Journal, 

Vol. 29, p. 80 (2018) 

 

 4. E. Vchova 

Bebekovska, A. 

Kostov, Z. Donchev 

and  G. 

Apostolovska 

Asteroid photometry in 2017 

from national astronomical 

observatory Rozhen 

AIP Conference Proceedings, 

Vol.2075, 090016 (2019) 

 5. G. Apostolovska et 

al. 

Shape and spin of asteroid 

967 Helionape 

 

Proceedings of the IАU, Vol.12, 

S330, Cambridge Univ. Press, 

2018  

 6. G. Apostolovska et 

al. 

Asteroid collisions as origin 

of debris disks: Asteroid 

shape reconstruction from 

BNAO Rozhen photometry 

 

Proceedings of the IАU, Vol.15, 

S350, Cambridge Univ. Press, 

2020  

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. K. Jusufi and G. 

Apostolovska 

Hawking radiation of Dirac 

monopoles from the global 

Astronomy and Space Science, 

Vol. 361, Issue 12, 374 (2016) 

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

quantum gravity effect 

2. 
K. Jusufi, A. Ovgun  

and G. 

Apostolovska 

 Tunnelling of 

Massive/Massless Bosons 

from the Apparent Horizon of 

FRW Universe 

Advances in High Energy 

Physics, 

Vol. 2017 (2017),Article 

ID 8798657 

 3. D. Pieńkowski et al.  

 

International observational 

campaign of the 2014 eclipse 

of EE Cephei 

Astronomy&Astrophysics 

639A..23P  2020-07 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 

конференција  

1. Vchkova 

Bebekovska E.,  

Borisov G., 

Donchev Z.  and 

Apostolovska G. 

Preliminary results of low 

dispersion asteroid spectroscopy 

survey at NAO Rozhen 

Astrometry and Astrophysics in 

the GAIA Sky - IAU 

symposium 330, (Ница, 

Франција 24-28 април 2017) 

 N. Todorović, G.  

Apostolovska and 

E. V.  Bebekovska 

Lightcurve Photometry of 

(2525) O'Steen with the new 

"Milanković" 1.4 m telescope 

IAU XXX General Assembly, 
Vienna, Austria, August 20-31, 

2018 

3. G. Apostolovska et 

al. 

Asteroid collisions as origin 

of debris disks: Asteroid 

shape reconstruction from 

BNAO Rozhen photometry 

 

Laboratory Astrophysics: From 

Observations to Interpretation, 

held 14-19 April 2019 in 

Cambridge, UK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2020IAUS..350..451A/abstract
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 
докторски трудови 

1. Име и презиме БОЦЕ МИТРЕВСКИ 

2. Дата на раѓање 20.1.1972 

3. Степен на образование докторат 

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2013 ПМФ, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј” во Скопје 

Магистерски студии 2007 ПМФ, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј” во Скопје 

Универзитетски 

студии 

1998 ПМФ, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј” во Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Методика на наст. по физ. 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Методика на наст. по физ. 

8. Доколку е во работен однос да 

се  наведе  институцијата  каде 

работи  и  звањето  во  кое  е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

ПМФ, Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје 

Вонреден професор, област: методика на 
наставата по физика. 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. Методика на наставата по физика 1 Наставна физика, УКИМ-ПМФ 

2. Методика на наставата по физика 2 Наставна физика, УКИМ-ПМФ 

3. Општа физика (Б ниво) Аналитичка биохемија и наставна хемија, 
УКИМ, ПМФ 

4. Училишна докимологија за природни 
науки 

Наставни насоки, УКИМ-ПМФ 

5. Природни науки - физика Наставни насоки, УКИМ-ПМФ 

   

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 

методика на наставата по 

физика 

Методика на наставата по физика/УКИМ -
ПМФ 

2. Концептуално поучување Методика на наставата по физика/УКИМ -
ПМФ 
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9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. B. Mitrevski Boce Mitrevski, Teaching critical thinking and 
problem solving in physics 

AIP Conference 
Proceedings 2075, 
180001 (2019)  

2. B. Mitrevski, L. 
Barandovski 

The art of problem solving – physics and 
science Olympiads 

Зборник радова VIII 

Међународне 

конференције о настави 

физике у средњим 

школама, 23-25 oktobar 

2020, Алексинац, 

Република Србија. 

3. Б. Митревски, О. 

Зајков 

За размислувањето и концептуалното 

разбирање на учениците во наставата по 

физика 

Настава физике 2 (2016), 

стр. 61-70. 

4. Б. Митревски, А. 

Гацовска-

Барандовска 

Корелација на наставата по физика и 

наставата по математика преку решавање 

математичко-физички проблеми,  

Зборник на трудови од 

Меѓународна 

конференција за 

образованието по 

математика, физика и 

сродни науки, 27-28 

септември, 2019, 

Природно-математички 

факултет, Скопје. (стр. 

112-123) 

5. Боце Митревски, 

Маја Стојановић, 

Бранка Радуловић  

Дизајнирање наставе физике у складу са 

идејама Арнолда Аронса 

Настава физике, број 7, 

2018, 91-98. 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група Автори Едубунту МОН, 2010 – 2011 

2. Благој Велјаноски, 
Оливер Зајков 

Проект за 

модернизација на 

образование 

МОН, 2007-2010 

3. FP 7 Fibonacci Project 2012 
4.    

5.    
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10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Оливер Зајков, Марина 

Стојановска Боце 

Митревски, Катерина 

Русевска, Јасмина 

Петреска Станоева, 

Лозенка Иванова 

Природни науки – 

прирачник за наставници 

V и VI одделение 

Друштво на физичари на 
Република Македонија, Скопје 
2019 

2. Оливер Зајков, Марина 

Стојановска Боце 

Митревски, Катерина 

Русевска, Јасмина 

Петреска Станоева, 

Лозенка Иванова 

Природни науки – 

прирачник за одделенски 

наставници I, II, III и IV 

одделение 

Друштво на физичари на 
Република Македонија, Скопје 
2019 

3. О. Зајков, Б. Митревски, 
М. Стојановска, К. 
Русевска 

Природни науки за 
основно образование 1 

Друштво на физичарите на 
Република Македонија, Скопје 
2015. 

4. О. Зајков, Б. Митревски, 
М. Стојановска, К. 
Русевска 

Природни науки за 
основно образование 2 

Друштво на физичарите на 
Република Македонија, Скопје 
2015. 

5.    

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Б. Митревски Меѓународен систем на 

мерни единици (SI) 

базиран на физички 

константи 

Зборник на предавања од 43 Школа 

„Млади физичари“, Друштво на 

физичарите на Р. Македонија, 

ноември 2019 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

 11.3 Докторски дисертации  

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

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    
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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. Oliver Zajkov, Sonja 

Gegovska-Zajkova, Boce 

Mitrevski 

Textbook-Caused 

Misconceptions, 

Inconsistencies, and 

Experimental Safety Risk of 

a Grade 8 Physics Textbook 

Int J of Sci and Math Educ, 01 March 

2016 

2. B. Mitrevski Boce Mitrevski, Teaching 
critical thinking and 
problem solving in physics 

AIP Conference Proceedings 2075, 
180001 (2019) 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

1. B. Mitrevski Prospective science 

teachers’ views about 

models and modelling 

The 1st SEA-STEM 2020 
International Conference, October 
20-22 2020, Universitas Syiah Kuala, 
Indonesia 

2. Б. Митревски, А. 

Гацовска-Барандовска 

Корелација на наставата 

по физика и наставата по 

математика преку 

решавање математичко-

физички проблеми 

Меѓународна конференција за 
образованието по математика, 
физика и сродни науки, 27-28 
септември, 2019, Природно-
математички факултет, Скопје 

3. B. Mitrevski Teaching critical thinking 

and problem solving in 

physics,  

10th International physics 

conference of the Balkan Physical 

Union, 26-30 August 2018, Sofia, 

Bulgaria 

 

 

 

 

 

 

 


