
Список на одговорите на забелешките и барањата од Оборот за акредитација на 
високото образование на поднесената студиска програма „Применета физика 

(реакредитација)“ од втор циклус на академски студии, постдипломски студии (60 
ЕКТС) на Природно-математички Факултет при Универзитет „Св. Кирил и 

Методиj'' - Скопjе 

 

 

Барање 1: Да се наведе износот на кофинансиран,е на студиите по семестар. 

Одговор 1:Точката 10 е дополнета (дел означен со жолто) и сега гласи: 

10. Начин на финансирање 

Кандидатите се запишуваат на студиите како студенти со кофинансирање.  

Износот на кофинасирање е 750 евра по семестар, во денарска противвредност. 

Барање 2: Не се наведени примери за слични студиски програми што се реализираат на 
единствениот европски простор за високо образование и други универзитети во светот. 
Да се наведат директни линкови за слични студиски програми по Применета физика 
што се реализираат на европски простор. 

Одговор 2: Во воведот е додаден следниов дел (означен со жолто): 
 

Како примери за слични студиски програми што се реализираат на единствениот 
европски простор за високо образование и други универзитети во светот може да се 
посочат следниве: 

едногодишни студии 

Магистерски студии по нанофизика и напредни материјали, на универзитетот Комплутенсе во 
Мадрид, Шпанија: https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Nanophysics-and-Advanced-
Materials/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/ 

двегодишни студии 

Магистерски студии по применета физика, на Универзитетот за технологии во Ајндховен, 
Холандија: https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/course-
structure/ 

Магистерски студии по физика: напредни материјали, на Универзитетот во Гронинген, 
Холандија: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6388 

 

Барање 3: Да се достави нивото во националната рамка на високообразовни 
квалификации, на коjа припаѓа студиската програма. 

Одговор 3: Точката 6 е дополнета (дел означен со жолто) и сега гласи: 

https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Nanophysics-and-Advanced-Materials/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/
https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Nanophysics-and-Advanced-Materials/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/
https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/course-structure/
https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/course-structure/
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6388


6. Степен на образование 

Студиската програма е од втор циклус студии. 
Степен или ниво на квалификација што се стекнува со завршување на студиите според 
Националната рамка на квалификации е VII A 
 

 

Барање 4: Не е доставен линк за спроведената последна самоевалуациjа на ПМФ, 
УКИМ. Да се достави на увид последната самоевалуациjа на ПМФ. 

Одговор 4: Претходниот линк за самоевалуацијата од 2016 година  

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view 

е заменет со линкот за последната самоевалуациjа на ПМФ од 2018 година: 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija (што води до) 

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

Во прилог се достававува и копија од извештајот за последната самоевалуација. 

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view
http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija
https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view
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Вовед 

Развитокот на новите начини на производство и односите помеѓу луѓето во втората половина од 
дваесеттиот век и во првите две децении од дваесетипрвиот век како главен двигател го имаше 
развитокот на новите технологии, коишто во својата основа се потпираат во откритијата во 
подрачјето на применетата физика – новите материјали и уреди, врз коишто се засновува новиот 
начин на прозиводство: микроелектрониката и понатаму наноелектрониката како основа за 
информатичките технологии и роботиката, создавањето на нови материјали на осмислен и 
планиран начин и нивната примена во сосема нови функции од оние коишто со милениуми биле 
познати и практикувани од луѓето.  

Сведоци сме на огромниот придонес на применетата физика во нашето време, низ процесот на 
напредување којшто води од најдлабоките квантномеханички теориски основи, преку 
фундаменталните теории и моделирањето на експерименталните резултати до создавањето на 
нови и подобрени уреди коишто со несмалено темпо навлегуваат во сите индустрии и во 
секојдневниот живот на луѓето. Што е уште позначајно, ова навлегување е со експлозивен 
карактер, поради тоа што еднаш создадените нови технологии претставуваат основа за забрзано 
развивање на нови уште подобри, преку создавањето на софистицирани алатки за развиток и на 
истражувањата и на иновациите и на нивната примена во практиката. Овој тек продолжува и 
понатаму во овој век и се очекува улогата на применетата физика да биде уште поголема во 
наредниот период. На студентите што ќе ги завршат студиите по применета физика од вториот 
циклус им е отворена широка перспектива за истражување и примена во сите стопански 
дејности.  

Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет половина век ги развива 
истражувањата и високообразовната дејност што покриваат многу области од применетата 
физика. Најголемата тежина е дадена на кондензираната материја и метрологијата, оние области 
каде што  се постигнуваат најголеми напредоци, како што е неодамнешното целосно ревидирање 
на меѓународниот систем на мерни единици врз основа на најновите научни сознанија и со 
примена на најсофистицираните мерни методи засновани на новите материјали и технологии. 
Посебна тежина во истражувањата од применета физика на Институтот за физика имаат 
полуспроводничките и изолаторските материјали за наноелектрониката-.  

Студиите по применета физика на Природно-математичкиот факултет ги следат одблизу 
светските текови. Исто така, се усогласуваат и со промените во Законот за високо образование 
и Законот за научна дејност. Со последната промена на Законот за високото образование 
(Сл. весник на Република Македонија бр. 82/18) се наметна потребата за усогласување и 
внесување на извесни промени во студиските програми, кои имаат за цел да ги осовременат 
студиите и да ги направат уште покомпатибилни со соодветните студии од Европските 
универзитети.  

Како примери за слични студиски програми што се реализираат на единствениот 
европски простор за високо образование и други универзитети во светот може да се 
посочат следниве: 

едногодишни студии 

1. Магистерски студии по нанофизика и напредни материјали, на универзитетот Комплутенсе 
во Мадрид, Шпанија 

Линк: https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Nanophysics-and-Advanced-
Materials/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/ 

 

https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Nanophysics-and-Advanced-Materials/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/
https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Nanophysics-and-Advanced-Materials/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/
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двегодишни студии 

2. Универзитет од Грониген, Холандија, двогодишни постдипломски студиии по Применета 
физика (МSc in Applied Physics, University of Groningen, ранг 69 на Шангајската листа, 
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Applied-Physics/Netherlands/University-of-Groningen/) 

Опис на програмата 

Магистерска програма по применета физика се фокусира на инженеринг на материјали и 
физика на уреди. Таа нуди одлична комбинација на фундаментални истражувања, од една 
страна, и отворен поглед кон можни индустриски апликации, од друга страна. Наставата и 
истражувањето се вградени во институтот Зернике за напредни материјали, кој спаѓа во 
најдобрите институти за истражување материјали во светот. Меѓународното опкружување на 
програмата, а особено во рамките на истражувачките групи, е инспиративно и 
предизвикувачко. 

Програмата за постдипломски студии по применета физика е отворена за студенти кои веќе 
имаат солидна подлога од физиката или применета физика, и кои се желни да ги прошират 
своите знаења и вештини за да се добие магистратура во модерна средина за истражување во 
применетата физика. 

Линк до програмата: https://www.rug.nl/ocasys/fwn/vak/showpos?opleiding=3377 

 

Магистерски студии по физика: напредни материјали, на Универзитетот во Гронинген, 
Холандија: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6388 

 

Магистерски студии по применета физика, на Универзитетот за технологии во Ајндховен, 
Холандија: https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/course-
structure/ 

 

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 нова студиска програма, туку тој предвидува измени и дополнување 
на веќе постоечка студиска програма. Студиите од втор циклус по физика, едни од кои се 
предмет на овој Проект, се веќе акредитирани (на стр.7 и 8 подетално се дадени решенијата од 
Одборот за акредитација на високото образование на Република Македонија како и решенијата 
за отпочнување со работа издадени од МОН). 

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

https://www.masterstudies.com/MSc-in-Applied-Physics/Netherlands/University-of-Groningen/
https://www.rug.nl/ocasys/fwn/vak/showpos?opleiding=3377
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6388
https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/course-structure/
https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/course-structure/
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ 
ОД ВТОРИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ 

 

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

2.1. a). Карта на Природно-математичкиот факултет 
 

Назив на високообразовната 
установа 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

Природно-математички факултет - Скопје 

Седиште Ул. Архимедова, бр. 3, 1000 Скопје  

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

Вид на високообразовната 
установа 

Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот (на 
приватна високообразовна 
установа 

Собрание на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податоци за последната 
акредитација  

 

 

Назив на студиската 
програма 

ПРВ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

БИОЛОГИЈА 

биохемија и физиологија 1409-529/5 од 
26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 
18.1.2019г 

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

 молекуларна биологија 

со генетика 

1409-529/6 од 
26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 
18.1.2019г 

биологија - наставни 

кадри за средното oбр.) 

1409-529/15 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

  

нутриционизам 

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

                                                        ГЕОГРАФИЈА 

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

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

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

туризам 1409-156/3 од 
19.3.2018 

УП1бр.14 од 30.8.2018 

                                    

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

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

 

менаџмент и заштита на 
културно наследство 

1409-389/4 од 
24.9.2020 

во постапка 

                                                     МАТЕМАТИКА 

наставна математика 

 

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

теориска математика 

 

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

математичко 
програмирање 

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

13-9101/4 од 14.08.2013 

студиска програма: 
математичка економија 

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

13-9101/4 од 14.08.2013 

Актуарска и финансиска 
математика  

17-225/4 од 23.11.2017 УП1 бр. 14-3278/2017 од 
10.1.2018 

Применета математика  17-225/5 од 23.11.2017 УП1 бр. 14-3278/2017 од 
10.1.2018 

Математика -
информатика 

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

 

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

Биологија-хемија 17-529/7 од 23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 
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Математика -
информатика 

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

 

Математика-физика  1409-186/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 
30.8.2018 

 

ФИЗИКА 

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

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

 

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

 

Геофизика и 
метеорологија 

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

Астрономија и 
астрофизика 

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

 

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

Физика на компјутерски 
хардвер 

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

13-9101/4 од 14.8.2013 

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

Физика на сончева 
енергија 

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

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17–528/2 од 23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 

 

применета хемија 17–526/2 од 23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 

 

применета хемија – 
аналитичка биохемија 

1409-525/3 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

применета хемија – 
хемија на животната 
средина 

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

28.11.2012 

13-9101/4 од 14.08.2013 
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Назив на студиската 
програма 

ВТОР ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

биохемиja и 
физиологија 

1409-62/7 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-582 од 
22.3.2018г. 

едукација во наставата 
по биологија 

1409-62/2 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

екологија и 
биосистематика, модул 
екологија 

1409-62/3 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

екологија и 
биосистематика, модул 
биосистематика 

1409-62/4 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

молекуларна биологија 
и генетика, модул 
молекуларна биологија 

1409-62/5 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

молекуларна биологија 
и генетика, модул 
генетика 

1409-62/6 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-582 од 
22.3.2018г. 

форензичка биологија 1409-166/2 од 
17.8.2017 

14-2270 од 17.11.2017 г. 

 

Биологија-
микробиологија 

1409-62/9 од  

26.7.2018 

УП 1 бр.14-2149 од 
18.1.2019г. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

географски 
информациски 
системи  

12-222/2 од 
09.02.2015 

14-610 од 

09.04.2015 

туризам двегодишни 1409-362/13 од 
11.12.2020 

Во постапка 

туризам едногодишни 1409-362/12 од 
11.12.2020 

Во постапка 

демографија 12-139/2 од 
23.02.2016 

УП 1 14-3420 од  

17.1.2017 
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географија 1409-271/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

Картографија и 
географски 
информациски 
системи 

1409-272/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

17-530/2 од 
16.10.2018 

УП 1 бр. 14-2873 од 
18.1.2019г. 

 

МАТЕМАТИКА 

Математички науки и 
примени 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета 
математика-
математичко 
моделирање и 
оптимизација 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

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

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Математичко 
образование во 
основно и средно 
училиште 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

 

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17 -33/4 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

применета хемија 17 -33/2 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
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 применета хемија - 
аналитичка биохемија 

17 -33/3 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 

 

    

ФИЗИКА 

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

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

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

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

астрономија и 
астрофизика 

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

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

методика на наставата 
по физика 

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

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

физика за 
компјутерски хардвер 

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

 

Назив на студиската 
програма 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

Биологија -биохемиja 
и физиологија 

1409-37/4 од 
18.4.2018 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

екологија  

 

1409-37/2 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија -
таксономија 

1409-37/3 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија-
молекуларна 
биологија 

1409-37/5 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

 

ГЕОГРАФИЈА 
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географија  1409-273/2 од 
27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 
18.1.2019г. 

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

1409-443/2 од 

7.2.2019 

УП 1 бр. 14-3577 од 3.5.2019г 

 

МАТЕМАТИКА 

математички науки и 
примени 

1409-80/2 од 
16.10.2018г 

УП 1 бр. 14-2835 од 
18.1.2019г. 

 

ФИЗИКА 

физика 1409-412/2 од 
21.3.2018г. 

УП1 бр. 14-848 од 19.4.2018 

 

ХЕМИЈА 

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

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за кои е 
добиена акредитација 

Природно-математичко, техничко-технолошко, општествено, хуманистичко 

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

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

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

ПРВ ЦИКЛУС 

 

Студиски програми по биологија 

Биологија (за наставен кадар во средно образование) 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Молекуларна биологија со генетика  



13 
 

Нутриционизам 

Студиски програми по географија 

Наставна географија 

Географски информациски системи 

Демографија 

Туризам 

Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 

Менаџмент и заштита на културно наследство 

Студиски програми по информатика (4-годишни студии) 

Информатичко образование 

Компјутерски науки 

Информациски системи 

Програмско инженерство 

Компјутерски архитектури и мрежи 

Студиски програми по информатички технологии (3-годишни студии) 

Интернет и мобилни технологии 

Администрирање на компјутерски мрежи 

Студиски програми по математика 

Наставна математика 

Теориска математика 

Математичка економија 

Математичко програмирање 

Актуарска и финансиска математика 

Применета математика 

Математика-информатика  

Студиски програми по физика 

Наставна физика 

Теориска физика 

Применета физика 
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Геофизика и метеорологија 

Астрономија и астрофизика 

Медицинска физика 

Физика на компјутерски хардвер 

Форензичка физика 

Физика на сончева енергија 

Студиски програми по хемија  

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија – Аналитичка биохемија 

Применета хемија – Хемија на животната средина 

Двопредметни студии 

Биологија-хемија 

Математика-физика 

Математика-информатика  

 

ВТОР ЦИКЛУС 

Студиски програми по биологија 

Биохемија и физиологија 

Едукација во наставата по биологија 

Екологија и биосистематика, модул екологија 

Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 

Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 

 Форензичка биологија 

Биологија-микробиологија 

 

Студиски програми по географија 

Картографија и географски информациски системи  

Демографија 

Туризам двегодишни 
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Туризам едногодишни 
Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 
Студиски програми по математика 

математички науки и примена 

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

оптимизација  

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

применета физика,  

теориска физика,   

медицинска физика,  

геофизика,  

метеорологија,  

астрономија и астрофизика 

сончева енергија 

методика на наставата по физика 

физика за компјутерски хардвер 

 

Студиски програми по хемија 

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија - Аналитичка биохемија 

 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Таксономија 
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Молекуларна биологија 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА 

Географија 

СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и антропологија 

СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА 

Математички науки и примени 

СТУДИИ ПО ФИЗИКА 

Физика 

СТУДИИ ПО ХЕМИЈА 

Хемија 

 

Податоци за меѓународна 
соработка на планот на 
наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

Размената на студентите се изведува преку следниве програми: 

- Erasmus+ Акција 1 (Индивидуална мобилност за студенти) - преку 
УКИМ 

- програмата CEEPUS (Central European Exchange Program for 
University Studies), 

- фондацијата DAAD, 
- фондацијата Alexander von Humbpoldt  
- фондацијата Fulbright  
- IAESTE организација за размена на студенти. 

Покрај тоа, се одвива и размена на студенти преку канцеларијата на 
фракофонските земји за организација на семинари за докторски студии. 

Факултетот има склучено повеќе од 100 меморандуми/договори за соработка 
со различни компании и академски институции од земјата и од странство, што 
е правна база за реализација на различни видови размени на студенти. 

Податоци за просторот наменет 
за изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

-вкупна површина (во m2)  19.375 m2 (нето површина) 
-вкупен број лаборатории  116 со вкупна површина од 5.169,67 m2 
-вкупен број кабинети    156 со површина од 2.777,07 m2 
-вкупен број предавални 27 предавални  
+ 6 амфитеатри со површина од      2.560,74 m2 
-површина по запишен студент m2  2.23 m2  
-вкупна површина на опитни станици м2 5.169,67  m2                                
-други простории:  простории за академскиот кадар и други вработени 

Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

краток опис на опремата: 
• три атомски апсорпциони спектрометри; инфрацрвени инструменти (FT 

интерферометар и класичен спектрофотометар); Микро-раман 
спектрометар; ултравиолетови/видливи спектрофотометри; гасен хрома-
тограф; гасен хроматограф со масен детектор; течен хроматограф (HPLC); 
течен хроматограф со масен детектор; два електрохемиски инструменти 
(потенциостат/галваностат); два мобилни, микропотенциостати (погодни 
за работа со студенти); 2D-електрофореграм 



17 
 

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

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

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

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

Број на студенти за кој е добиена 
акредитација 

За ПРВ ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 

редовни: 1014; со кофинансирање 364; вонредни: 82 

За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 111 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

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

ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: 35 

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

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

Број на лица во соработнички 
звања 

- асистенти – 15 

 

 

 

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

 

 

 

Податоци за учебната 2019/2020 година: 

МАТЕМАТИКА  

Редовни студенти 

I година: 30 

II година: 19 

III година: 36 

IV година: 31  

IX- XIX семестар: 54 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: 1 

IX- XIX семестар: 4 

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

 

 

 

 

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ  (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

Редовни студенти 

I година: 1 

II година: 0 

III година: 3 

IV година: 2  

IX- XV семестар: 9 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0 

IX- XV семестар: 0 

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

 

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

ФИЗИКА  

Редовни студенти 

I година: 26 

II година: 16 

III година: 22 

IV година: 14 

IX- XIX семестар: 31 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XIX семестар: 1 

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

ХЕМИЈА  

Редовни студенти 

I година: 47 

II година: 43 

III година: 45 

IV година: 36  

IX- XIX семестар: 41 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 3 

IV година: 4 

IX- XIX семестар: 3 

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

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

БИОЛОГИЈА  

Редовни студенти 

I година: 129 

II година: 91 

III година: 52 

IV година: 51  

IX- XIX семестар:177 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 1 

III година: 0 

IV година: 0 

IX- XIX семестар: 0 

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

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА) 

Редовни студенти 

I година: 1 

II година: 2 

III година: 0 

IV година: 3  

IX- XIX семестар: 0 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 2 

II година: 0 

III година: 1 

IV година: / 

IX- XIX семестар: 4 

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

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

ГЕОГРАФИЈА  

Редовни студенти 

I година: 57 

II година: 42 

III година: 50 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 4 

II година: 5 

III година: 1 
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IV година: 52  

IX- XIX семестар: 59 

IV година: 4 

IX- XIX семестар: 11 

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

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

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

Редовни студенти 

I година: 1 

II година: 7 

III година: 3 

IV година: 5  

IX- XIX семестар: 12 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 1 

II година: 2 

III година: 0 

IV година: 3 

IX- XIX семестар: 5 

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

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

ИНФОРМАТИКА (четиригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0  

IX- XV семестар: 3 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0 

IX- XV семестар: 0 

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0  

IX- XIX семестар: 11 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0  

IX- XIX семестар: 0 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник):  6,2 
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Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view
https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view
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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 физиката. 
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 
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користејќи писмена, визуелна или нумеричка форма, на начин што е 
прикладен на целта и слушателите.  

Способности и 
вештини за 
учење 

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

 

1.2 Специфични дескриптори на квалификациите на студиската програма 

 

Тип на 
дескриптор 

Дескриптори на квалификациите (звањата) 

Знаење и 
разбирање 

Добро разбирање на најважните физички теории (логичка и математичка 
структура, експериментални поддршка, опишани физички појави) 
 Разбирање на природата и начинот на изведување на физичките 
истражувања и на тоа како физичките истражувања можат да се применат 
во инженерството 
 Способност да се разберат најчесто користените математички и 
нумерички методи 
Запознаеност со најважните области на физиката и со оние пристапи 
коишто опфаќаат многу области во физиката 
 Продлабочени специјалистички знаења од физика на кондензираната 
материја 

Применето 
знаење и 
разбирање 

Способност јасно да се оцени редот на големина во ситуации кои се 
физички различни, но покажуваат аналогии, со што се овозможува 
користење на познатите решенија кај нови проблеми 
 Способност за користење на најчесто употребувани математички и 
нумерички методи 
 Запознаеност со најзначајните експериментални методи и способност за 
самостојно изведување на експерименти, како и опишување, анализа и 
критичка оценка на експерименталните податоци 
 Способност да се идентификуваат клучните елементи на процесите и да 
се поставуваат работни модели за нив 
 Способност за извршување на бараните апроксимации 
 Способност за проектирање на експериментални и теоретски постапки за 
решавање на тековните проблеми во академски или индустриски 
истражувања и за подобрување на постоечките резултати 
Продлабочени специјалистички вештини од: мерења во индустриски и 
метролошки лаборатории: електрични мерења, топлински мерења, 
атомски и молекуларни спектроскопски мерења, основни мерења на 
јонизирачки зрачења; калибрација на мерни инструменти: аналогни 
електрични мерни инструменти, отпорни, термоелектрични и радијациски 
термометри и основни пресметки на карактеристики и параметри на 
материјали и уреди. 

Просудување Способност за донесување на одлуки потребни за решавање на тековни 
проблеми во академското или индустриското истражување и за 
подобрување на постојните резултати 
Способност да се разберат проблемите поврзани со општеството со 
коишто се судира професијата и да се сфатат етичките карактеристики на 
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истражувањето и на професионалната дејност во физиката и одговорноста 
за заштита на јавното здравје и околината 

Комуникациски 
вештини 

Подобрено владеење на странски јазици 
Способност за работа во интердисциплинарен тим 
Способност за претставување на сопствените истражувања и на 
резултатите најдени во литературата пред професионалци, како и пред 
обична публика 

Вештини за 
учење 

Способност за пребарување и користење на физичка и друга техничка 
литература, како на за сите други извори на информации релевантни за 
истражувачка работа и за развој на технички проекти 
Способност за навлегување во нови полиња преку независни 
истражувања 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-
научниот совет на Природно-математичкиот факултет 
• Одлуката за усвојување на студиската програма 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). 
• Одлуката од Одборот за соработка и доверба со јавноста на студиската програма на 
Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет во Скопје (Прилог 1).  

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”, Скопје дадена во документацијата доставена 
од страна на ПМФ (Прилог 2).  

 

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област на студиската 
програма 
Научно-истражувачко подрачје: 1: Природно-математички науки 
Поле: 103: Физика 
Области:  
- 10309: Физика на кондензирана материја 
- 10312: Експериметална физика 
- 10316: Метрологија 

5. Вид на студиските програми 
Студиската програма на втор циклус студии – Применета физика е од видот академски 
студии. 
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6. Степен на образование 
Студиската програма е од втор циклус студии. 
Степен или ниво на квалификација што се стекнува со завршување на студиите според 
Националната рамка на квалификации е VII A 
 

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

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

Како одговор на потребите на институциите и стопанството во Република Македонија, во 
последните триесетина години се отворија студиите по: 
- метеорологија, 
- геофизика, 
- медицинска физика и 
- сончева енергија. 

Со оглед на актуелностите во светот на технологијата и науката, пред извесно време се отворија 
и студии по астрономија и астрофизика. 

Оправданоста за постоење на овие студии до сега се докажала со бројните истражувања од 
областа на применета и теориска физика, со вклученоста на нашите истражувачки кадри во 
најновите текови на методиката на наставата по физика, со големиот број метеоролози, 
геофизичари и медицински физичари вработени во државните институции, кои го носат товарот 
на научните и апликативните истражувања од своите области на интерес и експертиза. Заедно 
со сите нив се и најновите кадри произведени од студиите по астрономија и астрофизика и 
физика на компјутерски хардвер, кои се повеќе се препознаваат во странските научни 
институции, но и во најновите современи стопански капацитети во Земјава и во странство. 

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

8. Години и семестри на траење на студиската програма 
Студиската програма на вториот циклус студии по применета физика е во траење од 1 годинa, 
односно 2 семестри. 

9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 
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Студентите кои ќе ги завршат овие студии освојуваат 60 кредити. 

10. Начин на финансирање 
Кандидатите се запишуваат на студиите како студенти со кофинансирање.  

Износот на кофинасирање е 750 евра по семестар, во денарска противвредност. 

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 применета физика имаат кандидати со 
завршен прв циклус студии по физика. 
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 ја завршат студиската програма од вториот циклус студии по применета 
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. 

13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со 
листа на задолжителни предмети, листа на изборни предмети и 
дефиниран начин на избор на предметите 
Вкупниот број предмети на студиската програма е 5. Согласно Законот за високото образование, 
тие се распределени на следниов начин: 

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

програма) 

13.1 Листа на задолжителни предмети 
1. семестар 

Код Предмет П А Л Кредити 
2Ф08-21 Физика на полуспроводници 3 3 0 6 
2Ф09-21 Физика на полуспроводнички уреди 3 3 0 6 
2Ф10-21 Транспортни процеси во тврдите тела 3 1 0 6 

 Изборен предмет  4 1 0 6 
 Изборен предмет  4 1 0 6 

 Вкупно задолжителни    18 
 Вкупно изборни    12 
 Вкупно    30 

 
Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана 
со 30 кредити. 
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13.2 Листа на изборни предмети 
Код  Наслов на предметот 
2Ф11-21 Оптички и фотоелектрични својства на тврдите тела 
2Ф12-21 Технологија на микроелектронски интегрирани кола 
2Ф13-21 Зонска теорија 
2Ф14-21 Теорија на групи во физиката 
2Ф15-21 Компјутерски симулации во физиката на кондензирана материја 

13.3 Начин на избор на предмети 
Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма. 

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската 
програма 
Институтот за физика, својата наставна, научна и апликативна активност ја изведува во 
просториите на зградата на Природно-математичкиот факултет.  

Институтот располага со: 

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

Со развојот на лабораториите за практична настава за студентите и за научните истражувања на 
членовите вработени на Институтот се следи организационата поставеност на Институтот за 
физика. Имено, на Институтот се развиле и сега функционираат лаборатории кои третираат 
различни области од физиката: 

1. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите, 
2. Лабораторија за тенки филмови, 
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 
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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 студиската 
програма по применета физика 
Сите амфитеатри, предавални и вежбални се комплетно опремени со основни наставни 
помагала. Во сите амфитеатри и предавални се поставени табли за пишување, компјутер 
(поврзан на интернет), видеобим, платно за проекција, а по потреба може да се користат и 
графоскоп и слајд-проектор. Лабораториите се опремени со соодветни лабораториски маси, 
табли за пишување, компјутери, а по потреба може да се користат и видеобим, графоскоп, 
слајдпроектор, нагледни цртежи. 

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

Лабораториите опишани во точката 14, располагаат со основната опрема за изведување на 
современи и значајни истражувања од посебните научно-истражувачки области. Потребно е да 
се нагласи дека не престануваат напорите на членовите на Институтот за осовременување на 
лабораториите со современи апарати и со воведување на нови методи. 

Специфично за студиите по применета физика ќе се користат следниве лаборатории: 

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 
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- Разни стандардни отпори 
- Вестонова стандардна ќелија 
- Мерен мост 
- Стандарден капацитет 

 
3. Лабораторија за тенки филмови 

- Стерилизатор 
- Комплет опрема за нанесување тенки филмови 

 
5. Лабораторија за вакуумско напарување 

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

 

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. 

17.1 Редовни професори 
1. проф. д-р Ненад Новковски – наставник за група предмети од физика на кондензирана 
материја. Област на научен интерес: физика на кондензирана материја. 

2. проф. д-р Атанас Танушевски - наставник за група предмети од електромагнетизам и општа 
физика.  Област на научен интерес: физика на цврсто тело. 

17.2. Вонредни професори 
17. проф. д-р Ирина Петреска - наставник за група предмети од теориска физика и општа физика. 
Област на научен интерес: теориска физика. 

18. проф. д-р Александар Скепаровски - наставник за група предмети од физика на кондензирана 
материја и општа физика. Област на научен интерес: физика на кондензирана материја. 

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.  

19. Согласност од високообразовната институција  за учество на 
наставникот во реализацијата на студиската програма 
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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 по применета 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 
достапна на студентите во рамките на библиотеката. Списокот на наслови е даден во описот на 
предметните програми во Прилог 3.  

За пребарување литература во функција на совладување на содржините од наставните програми 
на студентите на располагање им стои компјутерска лабораторија со можност за пребарување на 
интернет и различни бази на податоци до кои Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ има достап. 

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

23. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по 
завршување на студиската програма 
Стручен назив: Магистер по физички науки – применета физика  
Стручен назив на англиски: MSc in Physics – Applied Physics 

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 физички науки – применета физика 

https://if.pmf.ukim.edu.mk/
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2.3. Име на студиската програма, 
односно главно студиско подрачје, поле 
и област на студиите 

Име: Применета физика 
Подрачје: природно-математички науки  
Поле: физика 
Области: 10309 физика на кондензирана материја, 10312 
екпериметална физика; 10316 метрологија 

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

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

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 

     
  

  

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

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

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Втор циклус  

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

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Условите и критериумите за запишување на студентите на 
студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се дефинирани 
со актите на Универзитетот во согласност со законските прописи 
и препораките на Министерството за образование и наука. 
Право на запишување на вториот циклус студии по применета 
физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по 
физика. 
Подобноста на кандидатите од други студиски групи на ПМФ и 
други факултети се оценува од Наставно-научниот колегиум на 
студиите. 

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 
4.1. Начин на студиравоидње (редовни, 
вонредни) Вонреден 

4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиите се целосно реализирани и завршуваат со успешно 
положени најмалку 5 испити и освоени најмалку 60 кредити и 
изработен и одбранет магистерски труд. 
Знаење и вештини: 
Општи 
Добро разбирање на најважните физички теории (логичка и математичка 
структура, експериментални поддршка, опишани физички појави) 
 Разбирање на природата и начинот на изведување на физичките 
истражувања и на тоа како физичките истражувања можат да се применат 
во инженерството 
 Способност да се разберат најчесто користените математички и нумерички 
методи 
Запознаеност со најважните области на физиката и со оние пристапи 
коишто опфаќаат многу области во физиката 
 Продлабочени специјалистички знаења од физика на кондензираната 
материја 
Способност јасно да се оцени редот на големина во ситуации кои се 
физички различни, но покажуваат аналогии, со што се овозможува 
користење на познатите решенија кај нови проблеми 
 Способност за користење на најчесто употребувани математички и 
нумерички методи 
 Запознаеност со најзначајните експериментални методи и способност за 
самостојно изведување на експерименти, како и опишување, анализа и 
критичка оценка на експерименталните податоци 
 Способност да се идентификуваат клучните елементи на процесите и да се 
поставуваат работни модели за нив 
 Способност за извршување на бараните апроксимации 
 Способност за проектирање на експериментални и теоретски постапки за 
решавање на тековните проблеми во академски или индустриски 
истражувања и за подобрување на постоечките резултати 
Продлабочени специјалистички вештини од: мерења во индустриски и 
метролошки лаборатории: електрични мерења, топлински мерења, атомски 
и молекуларни спектроскопски мерења, основни мерења на јонизирачки 
зрачења; калибрација на мерни инструменти: аналогни електрични мерни 
инструменти, отпорни, термоелектрични и радијациски термометри и 
основни пресметки на карактеристики и параметри на материјали и уреди. 
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Способност за донесување на одлуки потребни за решавање на тековни 
проблеми во академското или индустриското истражување и за 
подобрување на постојните резултати 
Способност да се разберат проблемите поврзани со општеството со коишто 
се судира професијата и да се сфатат етичките карактеристики на 
истражувањето и на професионалната дејност во физиката и одговорноста 
за заштита на јавното здравје и околината 
Подобрено владеење на странски јазици 
Способност за работа во интердисциплинарен тим 
Способност за претставување на сопствените истражувања и на 
резултатите најдени во литературата пред професионалци, како и пред 
обична публика 
Способност за пребарување и користење на физичка и друга техничка 
литература, како на за сите други извори на информации релевантни за 
истражувачка работа и за развој на технички проекти 
Способност за навлегување во нови полиња преку независни истражувања 
Специфични 
Добро разбирање на најважните физички теории (логичка и математичка 
структура, експериментални поддршка, опишани физички појави) 
 Разбирање на природата и начинот на изведување на физичките 
истражувања и на тоа како физичките истражувања можат да се применат 
во инженерството 
 Способност да се разберат најчесто користените математички и нумерички 
методи 
Запознаеност со најважните области на физиката и со оние пристапи 
коишто опфаќаат многу области во физиката 
 Продлабочени специјалистички знаења од физика на кондензираната 
материја 
Способност јасно да се оцени редот на големина во ситуации кои се 
физички различни, но покажуваат аналогии, со што се овозможува 
користење на познатите решенија кај нови проблеми 
 Способност за користење на најчесто употребувани математички и 
нумерички методи 
 Запознаеност со најзначајните експериментални методи и способност за 
самостојно изведување на експерименти, како и опишување, анализа и 
критичка оценка на експерименталните податоци 
 Способност да се идентификуваат клучните елементи на процесите и да се 
поставуваат работни модели за нив 
 Способност за извршување на бараните апроксимации 
 Способност за проектирање на експериментални и теоретски постапки за 
решавање на тековните проблеми во академски или индустриски 
истражувања и за подобрување на постоечките резултати 
Продлабочени специјалистички вештини од: мерења во индустриски и 
метролошки лаборатории: електрични мерења, топлински мерења, атомски 
и молекуларни спектроскопски мерења, основни мерења на јонизирачки 
зрачења; калибрација на мерни инструменти: аналогни електрични мерни 
инструменти, отпорни, термоелектрични и радијациски термометри и 
основни пресметки на карактеристики и параметри на материјали и уреди. 
Способност за донесување на одлуки потребни за решавање на тековни 
проблеми во академското или индустриското истражување и за 
подобрување на постојните резултати 
Способност да се разберат проблемите поврзани со општеството со коишто 
се судира професијата и да се сфатат етичките карактеристики на 
истражувањето и на професионалната дејност во физиката и одговорноста 
за заштита на јавното здравје и околината 
Подобрено владеење на странски јазици 
Способност за работа во интердисциплинарен тим 
Способност за претставување на сопствените истражувања и на 
резултатите најдени во литературата пред професионалци, како и пред 
обична публика 

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

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

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

   
Критериуми: 

• Постигнати резултати на прв и 
втор колоквиум / испит 

• Присуство и активност на 
предавања и вежби 

• Учество на проект или 
изработка на стручен труд 

Оцената 5 (пет) е негативнаоценка 

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

од 91-100бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на 
студиите   

5. Податоци за користење на квалификацијата 

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

 

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 

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

25.1 Резултати од изведената самоевалуација  
 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

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

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

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

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

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

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

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

Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има свои 
претставници секоја година. Покрај тоа, дел од научниот кадар на ПМФ е 
носител на престижни државни награди, како што се, на пример, наградата 
Гоце Делчев и наградата за најдобар научник на Претседателот на Р. 
Македонија, потоа, награди на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и 
Методиј“ и плакети за заслуги,  потоа наградата на МАНУ за најдобар млад 
научник итн. 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija
https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/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 
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Одлука за усвојување на студиската програма од 

Ректорската управа или Универзитетскиот сенат на 

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 
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Прилог 3.1 Задолжителни предмети 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на полуспроводници 
2. Код 2Ф08-21 
3. Студиска програма Применета физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

/зимски 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Продлабочено познавање на теоријата на полуспроводниците.  
• Оспособеност за пресметки на основни карактеристики на полуспроводнички материјали. 
• Оспособеност за работа во индустриски претпријатија за изработка на основни полуспроводнички 

уреди и во истражувачки лаборатории за истражување на нови масивни тенкослојни 
полуспроводнички материјали.  

• Подготвеност за понатамошно стекнување на продлабочени знаења за полуспроводничките уреди.  
11. Содржина на предметната програма: 

• Зонска структура на елементарните полуспроводници. 
• Зонска структура на полуспроводнички соединенија 
• Други типови полуспроводници. 
• Движење на електронот во кристалот 
• Закон за дисперзија и анализа на изоенергетските површини во к-просторот 
• Поим за шуплина 
• Концентрација на електроните и шуплините во сопствен полуспроводник.  
• Електрична спроводливост на сопствен полуспроводник. 
• Примесни полуспроводници.  
• Концентрација на носителите на полнеж во примесни полуспроводници. 
• Електрична спроводливост на примесен полуспроводник. 
• Дегенериран полуспроводник. 
• Густини на состојбите во магнетско поле. 
• Расејување на носителите на полнеж. 
• Рекомбинација на носителите на полнеж. 
• Апсорпција на светлината во поуспроводници. 

12. Методи на учење: предавања со дискусија, самостојни задачи и домашно учење 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 45 часа 

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

15 нема 

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

17. Начин на оценување 
17.1.  Практична работа нема 
17.2. Семинарска работа/проект  нема 
17.3.  Активност и учество  нема 
17.4. Завршен испит 100 бода 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
       од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
       од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
       од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
       од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
       од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит редовност на предавањата и нумеричките вежби, 
изработени сите лабораторсики 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. Ѓ. Синадиновски Физика на тврдото тело  Унив. “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје 

1995 

2.  S. M. Sze Physics of semiconductor 
devices 

Wiley 2007 

3. Simon M. Sze, Kwok 
K. Ng 

Physics of Semiconductor 
Devices 

3rd edition 
Wiley 

2006 

3а.  С. М. СЗЕ 
Квок К. НГ 

Физика на 
полупроводнички 
елементи (превод) 

Просветно дело 2010 

22.2 Ред.број 
1. Charles Kittel Introduction to Solid State 

Physics 
8th edition 
John Wiley&Sons 

2021 

2. H. Ibach, H. Lüth Solid-State Physics Springer 2003 
3.  Petr Semenovich 

Kireev 
Semiconductor physics Mir Publishers 1978 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Физика на полуспроводнички уреди 
2. Код 2Ф09-21 
3. Студиска програма Применета физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Александар Скепаровски, 
вонреден професор 

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

По завршување на овој курс, студентот: 
• Ќе стекне претстава за значењето на полуспроводничките уреди во модерното општество. 
• Ќе ги разбира физичките основи на кои функционираат полуспроводничките уреди 
• Ќе може самостојно да извршува поедноставни пресметки поврзани со основните 

дискретни елементи 
• Ќе ги разбира и ќе може да ги објасни физичките процеси и принципите на функционирање 

на p-n-диода, биполарен транзистор и MOSFET  
• Ќе го разбира концептот на хетероструктури и нивното значење за новите генерации на 

полуспроводнички уреди 
• Ќе има основни знаења во врска со оптоелектронските полуспроводнички уреди (соларни 

ќелии, фотодетектори и LED-диоди) 
11. Содржина на предметната програма:  

• Преглед на физичките својства на полуспроводниците 
• p-n контакти 
• Контакти помеѓу метал и полуспроводник 
• MOS кондензатори 
• Биполарни транзистори 
• MOSFET (транзистори со ефект на поле) 
• Оптоелектронски уреди (диоди што емитираат светлина LEDs, соларни ќелии, 

фотодетектори) 
12. Методи на учење: предавања, нумерички вежби, консултации, самостојно решавање на 

задачи и домашно учење 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часa  
14. Распределба на расположивото време 90 часa наставни активности (неделен фонд: 3 

часа предавања, 3 часа нумерички вежби)  
+ 90 часа други форми на активности 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

45 часа 

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

45 часа 

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

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

(презентација:писмена и усна) 
15 бодови 

17.3.  Активност и учество  5 бодови 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) До 50% 5 (пет)        (F) 
Од 51% до 60% 6 (шест)     (Е) 
Од 61% до 70% 7 (седум)   (D) 
Од 71% до 80% 8 (осум)     (C) 
Од 81% до 90% 9 (девет)    (B) 
Од 91% до 100% 10 (десет)  (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Изработена семинарска работа 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски (по потреба на англиски) 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ben G. Streetman, 
Sanjay Kumar 
Banerjee 

Solid state electronic 
devices 

Pearson Education 
Limited 

2016 

2. С.М. Сзе,  
Квок К. Нг 

Физика на 
полуспроводнички 
елементи 

Просветно дело  2010 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. 

Massimo Rudan 
Physics of 
semiconductor 
devices 

Springer 2015 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Транспортни процеси во тврдите тела 
2. Код 2Ф10-21 
3. Студиска програма Применета физика 
4. Организатор на студиската програма 

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

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

/зимски 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 
9. Предуслови за запишување на предметот Претходно завршени студии од прв циклус по 

физика 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување знаења за ефектите поврзани со преносот на полнеж во тврдите тела. Продлабочено 
познавање на теоријата. Усвојување вештини за определување на физичките величини поврзани 
со транспортните процеси. Способност за пресметување на параметрите врз основа на теоретски 
и феноменолошки концепти. 

11. Содржина на предметната програма: 
(Теорија на расејување на носителите на полнеж во полуспроводници. Контактни појави 
во полуспроводници) 
Болцманова кинетичка равенка 
• Време на релаксација 
• Кинетички коефициенти  
Електроспроводност на полуспроводниците  
Галваномагнетски ефекти  
Халов ов ефект во обрасци со неколку типови на носители  
Магнеторезистивен ефект  
Термоелектрични појави  
Термомагнетски појави  
Тензорезистивни ефекти  
Ефективен пресек и негова врска со времето на релаксација 
Осцилации на решетката 
• Нормални осцилации и фонони 
• Акустички и оптички појави во решетката  
Метода на потенцијал на деформација  
Зависност на подвижноста на носителите од температурата  
Нерамнотежни состојби - површинска рекомбинација 

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

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

настава 
60 часа 

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

30 часа 

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

17. Начин на оценување 

17.1.  
Тестови (устно) 100 бода 
Тестови (писмено) нема 
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17.2.  Семинарска работа/проект 
(презентација:писмена и усна) 

нема 

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

редовност на предавањата и нумеричките 
вежби, изработени сите лабораторсики 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. Ѓ. Синадиновски Физика на тврдото тело  Унив. “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје 

1995 

2.  Charles Kittel Introduction to Solid State 
Physics 

John Wiley&Sons 2005 

3.  В. Л. Бонч-
Бруевич, С. Г. 
Калашников 

Физика 
полупроводников 

Наука Москва 1977 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. А. С. Давидов Теория твердото тела Наука, Моска 1976 
1f.. A. Dаvydov Théorie du solide Editions Mir, Moskou 1980 
2. H. Ibach, H. Lüth Solid-State Physics Springer 2003 
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Прилог 3.2 Изборни предмети 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Оптички и фотоелектрични својства на 

тврдите тела 

2. Код 2Ф11-21 
3. Студиска програма Сончева енергија и применета физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

кредити 
6 

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

Знаење за оптичките својствата на тврдите тела, 
Знаење за взаемнодејството на светлината со материјалите во тврда состојба, 
Знаење за фотоелектричните својства на тврдите тела и 
Знаења за нивна примена во  уреди. 

11. Содржина на предметната програма: 
Класификација на оптички процеси 
Оптички коефициенти 
Комплексниот индекс на рефракција и диелектричната константа  
Оптички материјали  
Кристални изолатори и полупроводници  
Стакла 
Метали 
Взаемнодејство на светлината со материјалите 
Апсорпција на светлината 
Зонски премини, 
Апсорпција на светлината кај директни полупроводници, 
Апсорпција на светлината кај индиректни полупроводници и 
Мерење на спектрите на апсорпција 
Луминисценција 
Емисија на светлина во цврсти материи 
Фотолуминисценција 
Електролуминисценција 
Генерација и рекомбинација 
Вовед во транспортни процеси во полупроводник 
Фотогенерација 
Радијациони и нерадијациони процеси  
Фотоволтаични ефекти во масивен материјал 
Демберов ефект 
Електрична спроводливост и фотоспроводливост 
Време на живот и релаксација 
Кинетика на рекомбинациони процеси 
Квантна ефикасност на фотоспроводливоста 
Генерација на нерамнотежни носители на полнеж 
Линеарна рекомбинација на полнежите 
Квадратна рекомбинација на полнежите 
Примена на фотоспроводливоста 
Полупроводнички фотодетектори 
Фотодиоди 
Фотоспроводливи уреди 
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Фотоволтаични уреди 
12. Методи на учење: Следење на настава и изработка на лабораториските вежби. 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
14. Распределба на расположивото време 90 контактни и 90 неконтактни часови 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

45 часа 

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

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

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

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

17.3.  Активност и учество  10% од оценката 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)              до 50 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 Изработена семинарска/проект 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета за самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Mark Fox Optical Properties of 
Solids, Second 
Edition 

Oxford University 
Press 

2010 
 

2. Kwan Chi Kao DIELECTRIC 
PHENOMENA IN 
SOLIDS 

Elsevier, Inc. 2004 

3. B. L. Evans 
(auth.), Dr Peter 
A. Lee (eds.) 

OPTICAL AND 
ELECTRICAL 
PROPERTIES 

D. Reidel 
Publishing 
Company 

1976 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Рывкин С.М. Фотоэлектрические 

явления в 
полупроводниках 

М.,ФИЗМАТГИЗ 1963 
 

2. Richard H. Bube Photoconductivity of 
Solids 

John Wiley & 
Sons, Ltd 

1960 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Технологија на микроелектронски 

интегрирани кола 
2. Код 2Ф12-21 
3. Студиска програма Применета физика 
4. Организатор на студиската програма 

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

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

/зимски 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување знаења за физичките основи на технологиите коишто се применуваат во 
изработката микроелектронски интегрирани кола. Здобивање вештини за определување на 
основните параметри на процесите.  

11. Содржина на предметната програма: 
Раст на кристали и подготовка на подлоги 
Епитаксија 
Таложење на силициумски и диелктрични филмови 
Оксидација 
Дифузија 
Јонска имплантација 
Литографија 
Суво нагризување 
Метализација 
Симулација на процесите 
Интеграција 
Дијагностика 
Техники на составување и пакување 
Принос и доверливост 

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

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

настава 
60 часа 

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

нема 

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

17. Начин на оценување 

17.1.  
Тестови (устно) 100 бода 
Тестови (писмено) нема 

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

нема 

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

редовност на предавањата и нумеричките 
вежби, изработени сите лабораторсики 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. S. M.Sze,  
Kwok K.Ng 

Physics of Semiconductor 
Devices 

John Wiley & Sons, 
Inc. 

2007 

2.  S. M.Sze, VLSI technology McGraw-Hill 1983 
3.  --- --- --- --- 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. M. Rudan Physics of semiconductor 

devices 
Springer 2015 

2. C. Y. Chang,  
S. M. Sze 

ULSI technology McGraw-Hill 1996 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Зонска теорија 
2. Код 2Ф13-21 
3. Студиска програма Применета физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

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

кредити 
6 

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

Стекнување продлабочени знаења за зонската теорија на тврдите тела. Владеење со теоријата. 
Усвојување вештини за определување на физичките величини поврзани со зонската струкура 
на телата. Оспособеност за пресметување на параметрите врз основа на теоретски и 
феноменолошки концепти. 

11. Содржина на предметната програма: 
Шредингерова равенка за кристалот.  
Адијабатска апроксимација.  
Едноелектронска апроксимација.  
Оператор на транслација, квазиимпулс.  
Апроксимација на квазислободни електрони. 
Апроксимација на сврзани електрони. 
Својства на симетрија и зонска структура. 
Ефективна маса на електронот; метод на ефективна маса. 
Електрони на спроводливост и шуплини. 
Поларони, екситони и солитони. 
Влијание на надворешните полиња врз спектарот на енергија на кристалот.  
Елементарна теорија на примесни состојби.  
Површински состојби; квантување на енеријата на електронот во магнетско поле.  
Основни карактеристики на шуплините.  
Зонска структура на конкретни полуспроводници. 
Густина на состојбите.  
Концентрација на електорните и шуплините.  
Равенка на електронеутралност.  
Примесни полуспроводници, дегенериран полуспроводник.  
Густина на состојбите во магнетско поле.  
Електронски состојби во неподредени средини. 

12. Методи на учење: Следење на настава и изработка на лабораториските вежби. 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часа 

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

15 часа 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови (устно) 100 бода 

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

нема 

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит редовност на предавањата и нумеричките 
вежби, изработени сите лабораторски 
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. Ѓ. Синадиновски Физика на тврдото 
тело  

Унив. “Св. Кирил 
и Методиј”, 
Скопје 

1995 

2. Charles Kittel Introduction to Solid 
State Physics 

8th edition 
John Wiley&Sons 

2021 

2а. Чарлс Кител Вовед во физиката 
на тврдото тело 
(превод) 

Академски печат 2011 

3. В. Л. Бонч-
Бруевич, С. Г. 
Калашников 

Физика 
полупроводников 

Наука Москва 1977 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. А. С. Давидов Теория твердото 

тела 
Наука, Моска 1976 

1f. A. Dаvydov Théorie du solide Editions Mir, 
Moskou 

1980 

2. H. Ibach, H. Lüth Solid-State Physics 4th edition 
Springer 

2009 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на нaставниот предмет Теорија на групи во физиката 
2. Код 2Ф14-21 
3. Студиска програма Применета физика 
4. Организатор на студиската програма 

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

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

/зимски 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување знаења за теоријата на групи и вештини за нејзина примена во физиката на 
тврдото тело.   

11. Содржина на предметната програма: 
1. Апстрактни групи.  
2. Групи на симетрија. 
3. Репрезентации на групи 
4. Примена на теоријата на групи во физиката на тврдото тело  

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

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

настава 
60 часа 

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

нема 

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

17. Начин на оценување 

17.1.  
Тестови (устно) 100 бода 
Тестови (писмено) нема 

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

нема 

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

редовност на предавањата и нумеричките 
вежби, изработени сите лабораторсики 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 
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1. Morton Hamermesh Group Theory and Its 
Application to Physical 
Problems 

Courier 
Corporation 

2012 

2.  П.С. Киреев Введение в теорию 
групп и ее применение в 
физике твердого тела 

Высшая школа 
Москва 

1979 

     
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. E. Stiefel 

and A. Fässler 
Group theoretical methods 
and their applications 

Springer Science & 
Business Media 

2012 

1f.. S. K. Kim Group theoretical methods 
and applications to 
molecules and crystals.  

Cambridge 
University Press 

1999 

2. W-K. Tung Group Theory in Physics: 
an introduction to 
symmetry principles, 
group representations, and 
special functions in 
classical and quantum 
physics  

World Scientific 
Publishing Company  

1985 
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1. Наслов на нaставниот предмет Компјутерски симулации во физиката на 

кондензирана материја 
2. Код 2F15-21 
3. Студиска програма Применета физика и теориска физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

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

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  втор 
6. Академска година/семестар  I/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник проф. д-р Ирина Петреска 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Запознавање со теориските основи на нумеричките методи, коишто се применуваат за 
изучување на електронската структура на тврдите тела. 

• Запознавање со некои од програмските пакети, коишто се користат за компјутерски 
симулации на материјалите, и стекнување основни вештини за нивно самостојно користење.  

11. Содржина на предметната програма: 
• Варијациони методи. Варијациони методи за решавање на Шредингеровата равенка 

(едночестични случаи). Примена на варијационите методи за одредување основна состојба 
на многучестичните системи. 

• Аб иницио и полуемпириски методи за пресметување на електронската структура на 
многучестичните системи. Метод на Хартри-Фок. Функционал од електронската густина.  

• Периодични потенцијали. Шредингерова равенка со периодичен потенцијал. Густина на 
состојби во k-простор. 

• Молекуларна динамика.  
• Монте-Карло симулации. 
• Електронски транспорт. Коефициенти на трансмисија. Гринови функции. Симулации и 

пресметки на густината на струја во рамките на моделот на слободно-електронски гас. 
• Програмски пакети. Запознавање со избрани програмски пакети, бази на податоци и 

библиотеки на компјутерски кодови за симулации на електронската структура. 
12. Методи на учење: предавања, лабораториски вежби, пребарување на литература и други 

ресурси за учење, самостојни задачи, подготовка на семинари. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

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

30 часови 

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

17. Начин на оценување  
17.1.  Практична работа 0 бодови 
17.2.  Семинарска работа/проект  30 бодови 
17.3.  Активност и учество  10 бодови 
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17.4. Завршен испит 60 бодови 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)        (F)                   

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Изработени проектни и самостојни задачи 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. M. Thijssen Computational physics Cambridge 
University 
Press 

1999, 2007 

2. H. Bruus,  
K. Flensberg 

Many-body quantum 
theory in 
condensed matter 
physics: an introduction 

Oxford 
University 
Press  

2004 

3. J. B. Foresman and  
A. E. Frisch 

Exploring Chemistry 
With Electronic Structure 
Methods  

Gaussian, 
Inc., 
Wallingford 

2015 
(трето 
издание) 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Datta 
 

Electronic Structure in 
Mesoscopic Systems 

Cambridge 
University 
Press 

1995 

2. Ѓ. Ивановски Квантна механика - 2 
 

Универзитет     
“Св. Кирил 
и Методиј” 

2000 

  3.  Ѓ. Синадиновски Физика на тврдото тело Универзитет     
“Св. Кирил 
и Методиј” 

1995 
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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 Ненад Новковски 
2. Дата на раѓање 14 мај 1958 
3. Степен на образование ISCED 8-2011 
4. Наслов на научниот степен доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  
високо 1980 ПМФ Скопје 
магистратура 1985 ЕТФ Белград 
докторат 1990 ПМФ Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Технички науки Техничка 

физика 
Физика на 
полуспроводници 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Физика на 

кондензираната 
материја 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
ПМФ Скопје Редовен професор по 

Физика на кондензираната материја 

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.  Метрологија Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

2. Физика на тврдото тело 1 Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

3. Метали и легури Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

4.  Метали и легури Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

5.  Основи на полуспроводници Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

6.  Симетрија во физиката на тврдото 
тело 

Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

7.  Компјутерски управувани мерења Физика на компјутерски хардвер  
/Институт за физика на 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. Транспортни процеси во тврдите тела Магистер по физички науки 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

2. Теорија на групи во физиката Магистер по физички науки 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

3. Зонска теорија Магистер по физички науки 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

4. Технологија на микроелектронски 
интегрирани кола 

Магистер по физички науки 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

5. Физика на цврста состојба Магистер по хемиски науки – применета 
хемија 
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/Институт за хемија на ПМФ-УКИМ 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

   
   

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. N. Novkovski,  
 

Refined analysis of C–V and I–V 
characteristics of Al/dielectric/Si 
structures containing nanosized 
Ta2O5/SiOxNy dielectric stack 

Journal of Physics 
D: Applied Physics 
54, 055103 (2020) 

2. N. Novkovski,   
E. Atanassova 

Frequency Dependence of 
Characteristics of MOS Capacitors 
Containing Nanosized High-κ Ta2O5 
Dielectrics,  

Advances in 
Materials Science 
and Engineering 
2017, 9745934 
(2017) 

3. N. Novkovski Modification of the Terman method 
for determination of interface states in 
metal-insulator-semiconductor 

Journal of Physics 
Communications 1, 
035006 (2017) 

4. N. Novkovski  
A. Paskaleva 
A. Skeparovski 
D. Spassov, 

Model based precise analysis of the 
injection currents in 
Al/ZrO2/Al2O3/ZrO2/SiO2/Si structures 
for use in charge trapping non-volatile 
memory devices,  

Materials Science 
in Semiconductor 
Processing 44, 30–
37 
(2016) 

5. D. Spassov,  
A. Skeparovski,  
A. Paskaleva,  
N. Novkovski 

A comparative study of charge 
trapping in HfO2/Al2O3 and 
ZrO2/Al2O3 based multilayered 
metal/high-k/oxide/Si structures 

Thin Solid Films 
614, 7–15 (2016) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ненад 
Новковски, 
учесник 

Multilayered high-k dielectric structures for 
application in non-volatile flash memories, 
coordinator Assoc. Prof. Dr. Dencho Spassov 
from the Institute of Solid State Physics 

NSF Bulgaria, 
2019 – во тек 

2. Ненад 
Новковски, 
учесник 

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

УКИМ 2019 – 
во тек 

3. Ненад 
Новковски, 
раководител 

Особености на зафаќањето на полнеж и 
генерирање на стапици за полнеж во 
диелектрици со висолка пермитивнсот 

МНРМ 
октомври 2010 – 
октомври 2013 

4. Ненад 
Новковски, 
раководител 

Карактеристики на доверливоста на 
филмови од Та2О5 врз нитрирани подлоги 
од силициум за динамички мемории од 
наноразмери 

МНРМ+БАН 
јули 2006 - јуни 
2009 

5. Ненад 
Новковски, 
раководител 

Тенки слоеви од Та2О5 (10-35 нм) за 
динамички мемории со голема густина 

МНРМ+БАН 
јануари 2002 - 
декември 2004 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) – нема  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. --- --- --- 
2. --- --- --- 
3. --- --- --- 
4. --- --- --- 
5. --- --- --- 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. --- --- --- 
2. --- --- --- 
3. --- --- --- 
4. --- --- --- 
5. --- --- --- 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 23 
11.2 Магистерски работи 5 
11.3 Докторски дисертации 4 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. N. Novkovski,  
A. Paskaleva,  
A. Skeparovski 
D. Spassov 

Analysis of conduction and 
charging mechanisms in 
atomic layer deposited 
multilayered HfO2/Al2O3 
stacks for use in charge 
trapping flash memories,  

Advances in Condensed 
Matter Physics 2018, 
3708901, 9 pages (2018) 

2. N. Novkovski,   
E. Atanassova 

Frequency Dependence of 
Characteristics of MOS 
Capacitors Containing 
Nanosized High-κ Ta2O5 
Dielectrics,  

Advances in Materials 
Science and Engineering 
2017, 9745934 (2017). 

3. N. Novkovski Modification of the Terman 
method for determination of 
interface states in metal-
insulator-semiconductor 

Journal of Physics 
Communications 1, 035006 
(2017) 

4. N. Novkovski  
A. Paskaleva 
A. Skeparovski 
D. Spassov, 

Model based precise 
analysis of the injection 
currents in 
Al/ZrO2/Al2O3/ZrO2/SiO2/Si 
structures for use in charge 
trapping non-volatile 
memory devices,  

Materials Science in 
Semiconductor Processing 44, 
30–37 
(2016) 

5. D. Spassov,  
A. Skeparovski,  
A. Paskaleva,  
N. Novkovski 

A comparative study of 
charge trapping in 
HfO2/Al2O3 and ZrO2/Al2O3 
based multilayered 
metal/high-k/oxide/Si 
structures 

Thin Solid Films 614, 7–15 
(2016) 

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

Автори Наслов Издавач/година 
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1. N. Novkovski,   
E. Atanassova 

Frequency Dependence of 
Characteristics of MOS 
Capacitors Containing 
Nanosized High-κ Ta2O5 
Dielectrics,  

Advances in Materials 
Science and Engineering 
2017, 9745934 (2017). 

2. N. Novkovski Modification of the Terman 
method for determination of 
interface states in metal-
insulator-semiconductor 

Journal of Physics 
Communications 1, 035006 
(2017) 

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Nenad Novkovski, 
Aleksandar Skeparovski 
 

Determination method for 
interface state densities 
adapted to ultrathin 
dielectrics 

2019 IEEE 31st International 
Conference on 
Microelectronics (MIEL), pp. 
63-66. IEEE, 2019 

2. A. Skeparovski,  
D. Spassov,  
A. Paskaleva,  
N. Novkovski 

A case study of CV 
hysteresis instability in 
metal-high-k-oxide-silicon 
devices with 
ZrO2/Al2O3/ZrO2 stack as a 
charge trapping layer 

2017 IEEE 30th International 
Conference on 
Microelectronics (MIEL), pp. 
79-82. IEEE, 2017 

3. N. Novkovski, 
A. Paskaleva,  
A. Skeparovski,  
D. Spassov 
 

Interface state densities in 
different heterojunctions 

International Workshop on 
Advances in Nanomaterials 
Măgurele - Bucharest, 
September 17-19, 2018 
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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 Атанас Танушевски 
2. Дата на раѓање 15 .01.1961 
3. Степен на образование VIII  
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  
Дипломиран 
професор по физика 

1985 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

Магистер по 
физички науки 

1994 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

Доктор по физички 
науки 

2003 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Сончева енергија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет - Скопје 

Редовен професор по биофизика, дизајн на 
електронски уреди и физика 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Биофизика Стоматолошки факултет, Универзитет Св. 
Кирил и Методиј - Скопје 

2. Дизајн на електронски уреди Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 3. Биофизика Биологија-Хемија, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

 4. Конверзија на сончева енергија Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 5. Физика на енергетски извори Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

 6. Рамни и вакуумски колектори Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Фотоволтаична конверзија  Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје  
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2. Рамни и концентрирачки колектори Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје 

3. Транспарентни спроводливи и 
фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици 

Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје 

4. Оптички и фотоелектрични својства на 
тврдите тела 

Сончева енергија, Физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Транспарентни спроводливи и 
фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици 

Физика, ПМФ - Скопје 

2. Фотоволтаични ќелии Физика, ПМФ - Скопје 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nenad Novkovski, 
Atanas Tanusevski and 
Davor Gracin 

Refined analysis of absorption spectra 
of CdS thin films 

J. Phys. D: Appl. Phys. 48 
(2015) 395105 (9pp). 

2. Atanas Tanusevski, 
Hajredin Osmani  

CdS THIN FILMS OBTAINED 
BY CHEMICAL BATH 
DEPOSITION IN PRESENCE OF 
FLUORINE AND THE EFECT OF 
ANNEALING ON THEIR 
PROPERTIES 

Chalcogenide 
Letters Vol. 15, No. 
2, February 2018, p. 
107 – 11. 

3. Atanas Tanushevski,  
Stojan Rendevski 

Energy Efficiency Comparison 
between Compact Fluorescent Lamp 
and Common Light Bulb 

European J of Physics 
Education, Volume 7 
Issue 2 1309-7202, 2016, 
p. 21-27. 

4. Atanas Tanushevski, 
Dragan Sokolovski 

STRUCTURAL AND OPTICAL 
PROPERTIES OF CdTe THIN FILMS 
OBTAINED BY 
ELECTRODEPOSITION 

RAD Conference 
Proceedings, vol. 2, pp. 
149–154, 2017. 

5. Atanas Tanushevski, 
Maja Lazarova, Ivan 
Boev 

Determination of structural and 
photoelectrical characteristics of ZnO 
polycrystalline thin films and ZnO 
nanorod arrays obtained by spray 
pyrolysis 

RAD Conference 
Proceedings 3, 127-131, 
2018. 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.  
Раководител 

Електрични, 
фотоелектрични и 
оптички својства на 
нанокристални 
полуспроводнички 
филмови 

2006-2009. 

2. Учесник, 
Раководител-Академик 
Милчо Ристов 

LPAMS-FW6 (Low cost 
Polycrystalline Amorphous 
Solar cells 

2004-2007. 



64 
 

3. Учесник, 
Раководител-Проф. д-р 
Виктор Урумов 

Tempus Phare-Updating of 
Training and Retraining of 
Physics Teachers 

1998-2000. 

4. Учесник, 
Раководител-Проф. д-р 
Ненад Новковски 

Можности за добивање 
меѓуповршини 
оксид/полуспроводник со 
минимум недостатоци  

1996-1999. 

5. Учесник, 
Раководител-Проф. д-р 
Марија Фукарова-
Јуруковка 

Синтеза и електро-
оптички својства на тенки  
полуспроводнички 
филмови и нивна 
примена 

2000-2003. 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
 10.4 Печатени стручни трудови во оследните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 4 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните етири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nenad Novkovski, 
Atanas Tanusevski and 
Davor Gracin 

Refined analysis of 
absorption spectra of CdS 
thin films 

J. Phys. D: Appl. Phys. 48 (2015) 
395105 (9pp). 

2. Atanas Tanusevski, 
Hajredin Osmani  

CdS THIN FILMS 
OBTAINED BY 
CHEMICAL BATH 
DEPOSITION IN 
PRESENCE OF 
FLUORINE AND THE 
EFECT OF 
ANNEALING ON 
THEIR PROPERTIES 

Chalcogenide Letters Vol. 15, 
No. 2, February 2018, p. 107 – 
11. 

3. Atanas Tanushevski,  
Stojan Rendevski 

Energy Efficiency 
Comparison between 
Compact Fluorescent Lamp 
and Common Light Bulb 

European J of Physics Education, 
Volume 7 Issue 2 1309-7202, 2016, p. 
21-27. 

4. Atanas Tanushevski, 
Dragan Sokolovski 

STRUCTURAL AND 
OPTICAL PROPERTIES 
OF CdTe THIN FILMS 
OBTAINED BY 
ELECTRODEPOSITION 

RAD Conference Proceedings, vol. 
2, pp. 149–154, 2017. 

5. Atanas Tanushevski, 
Maja Lazarova, Ivan 
Boev 

Determination of 
structural and 
photoelectrical 
characteristics of ZnO 

RAD Conference Proceedings 3, 
127-131, 2018. 



65 
 

polycrystalline thin films 
and ZnO nanorod arrays 
obtained by spray 
pyrolysis 

6. Isak Aliji, Julijana 
Velevska, Metodija 
Najdoski, Atanas 
Tanuševski 

CHEMICALLY 
DEPOSITED 
ELECTROCHROMIC 
FILMS AND SOLAR 
LIGHT MODULATION 

Radiation and application, Vol. 3, 
Issue 2,| pp. 138–142, 2018, DOI: 
10.21175/RadJ.2018.02.023 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nenad Novkovski, 
Atanas Tanusevski and 
Davor Gracin 

Refined analysis of 
absorption spectra of CdS 
thin films 

J. Phys. D: Appl. Phys. 48 (2015) 
395105 (9pp). 

2. Atanas Tanusevski, 
Hajredin Osmani  

CdS THIN FILMS 
OBTAINED BY 
CHEMICAL BATH 
DEPOSITION IN 
PRESENCE OF 
FLUORINE AND THE 
EFECT OF 
ANNEALING ON 
THEIR PROPERTIES 

Chalcogenide Letters Vol. 15, 
No. 2, February 2018, p. 107 – 
113. 

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Aтанас Tanushevski Photoelectrochemical cells 
based on ZnO/CdS 
composite films 

1st International Conference of 
Applied Sciences, Engineering and 
Mathematics, 33-41, 2017. 

2. Atanas Tanushevski, 
Mimoza Ristova 

SPRAY PYROLYSIS 
DEPOSITION OF α-Fe2O3 
THIN FILM FOR 
HUMIDITY SENSING 

Third International Conference 
“Education across Borders” Education 
and Research across Time and Space, 
2017, p. 740-747. 

3.    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

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 ИРИНА ПЕТРЕСКА 
2. Датум на раѓање 26.06.1978 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  
Дипломиран 
инженер по физика 

2003 Универзитет Св. Кирил 
и Методиј во Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Институт за 
физика 

Магистер по 
физички науки 

2006 Универзитет Св. Кирил 
и Методиј во Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Институт за 
физика 

Доктор на физички 
науки 

2011 Универзитет Св. Кирил 
и Методиј во Скопје, 
Природно-математички 
факултет, Институт за 
физика 

6. Подраје, поле и област на 
научниот степен магистер   

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 

7. Подраје, поле и област на 
научниот степен  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 

8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно-
математички 
факултет - Скопје 

Вонреден професор по група предмети 
од теориска и општа физика 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Квантна механика – многучестични 
системи 

Физика – Теориска насока – ПМФ 
Скопје 

2.  Општа физика 2 – А ниво  Хемија - Применета насока – ПМФ 
Скопје 

3. 
Физика, Физика 1 и Физика 2 

Математика – Наставна насока, 
Теориска насока - ПМФ 
Скопје 

4. Одбрани делови од квантна теорија 
на многучестични системи 

Физика – Теориска насока – ПМФ 
Скопје 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Молекуларна квантна механика  Физика - ПМФ Скопје 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција  
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број 
1. Квантномеханички осцилаторни 

системи Физика – ПМФ Скопје 

2. Електронска структура на 
материјалите: теорија и симулации Физика – ПМФ Скопје 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. I. Petreska, A. S. M. de 
Castro, T. Sandev, E. K. 
Lenzi 

The time-dependent Schrödinger 
equation in non-integer dimensions 
for constrained quantum motion 

Physics Letters A  
384 (34), 126866 
(2020)   

2. E. K. Lenzi, L. R. 
Evangelista, L. Taghizadeh, 
D. Pasterk, R. S. Zola, T. 
Sandev, C. Heitzinger, and  
I. Petreska 

The Reliability of Poisson-Nernst-
Planck Anomalous Models for 
Impedance Spectroscopy 

The Journal of 
Physical 
Chemistry B 
123(37), 7885 
(2019) 

3. T. Sandev, I. Petreska, and 
Е. К. Lenzi 

Constrained quantum motion in δ-
potential and application of a 
generalized integral operator 

Computers and 
Mathematics 
with 
Applications 
78(5), 1695 
(2019) 

4. I. Petreska, A. S. M. De 
Castro, T. Sandev, and E. K. 
Lenzi 

Time-dependent Schrödinger  
equation 
 in three dimensions  
under geometric constraints 

Journal of 
Mathematical 
Physics 60(3), 
032101 (2019) 

5. I. Petreska, V. Ohanesjan, 
L. Pejov, and L. Kocarev 

Tunneling of electrons via rotor–
stator molecular interfaces: 
Combined ab initio and model study 

Chemical 
Physics 473, 32 
(2016) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител  
Ирина Петреска 

Пренос на полнежи во 
молекулски кластери: 
модели и симулации 

Билатерален проект МОН – 
Австрија/(2018-2020) 

2. Учесник  
Ирина Петреска 

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

Билатерален проект МОН – 
Австрија/(2018-2020) 

3. Учесник 
Ирина Петреска 

Моделирање на 
пропагацијата на 
контаминирачки 
честички 

Билатерален проект МОН – 
Кина/(2020-2021) 

4. Учесник 
Ирина Петреска 

Случајни процеси за 
пребарување, Левиеви 
летови, и случајни 

DFG, Германија/(2016-2018) 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03759601
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03759601/384/34
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263


68 
 

прошетки кај 
комплексни мрежи 

 5. Учесник 
Ирина Петреска 

COST, CA 15128 - 
Molecular spintronics  
(MOLSPIN), 
Раководител: проф. 
д-р Еугенио 
Коронадо 
(Универзитет во 
Валенсија) 

European COST 
framework/(2016-2020) 
 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

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

ДФРМ (2016) 

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

ДФРМ (2016) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 3 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

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

Автори Наслов Издавач/година 

    
    
    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. I. Petreska, A. S. M. de 
Castro, T. Sandev and E. 
K. Lenzi 

The time-dependent 
Schrödinger equation in 
non-integer dimensions for 
constrained quantum 
motion 

Physics Letters A 384 (34), 
126866 (2020)   
(IF = 2,278) 

2. A. A. Tateishi, H. V. 
Ribeiro, T. Sandev, I. 
Petreska and E. K. Lenzi 

Quenched and annealed 
disorder mechanisms in 
comb models with 
fractional operators 

Physical Review E 101(2), 
022135 (2020) 
(IF = 2,296) 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03759601
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03759601/384/34
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.101.022135
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.101.022135
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.101.022135
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.101.022135
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3. E. K. Lenzi, L. R. 
Evangelista, L. 
Taghizadeh, D. Pasterk, 
R. S. Zola, T. Sandev, C. 
Heitzinger and  I. 
Petreska 

The Reliability of Poisson-
Nernst-Planck Anomalous 
Models for Impedance 
Spectroscopy 

Journal of Physical 
Chemistry B 123(37), 7885 
(2019) 
(IF = 2,857) 

 4. T. Sandev, I. Petreska 
and Е. К. Lenzi 

Constrained quantum 
motion in δ-potential and 
application of a generalized 
integral operator 

Computers and 
Mathematics with 
Applications 78(5), 1695 
(2019) (IF = 3,370) 

 5. I. Petreska, A. S. M. De 
Castro, T. Sandev and E. 
K. Lenzi 

Time-dependent Schrödinger  
 in three dimensions  
under geometric constraints 

Journal of Mathematical 
Physics 60(3), 032101 
(2019) 
(IF = 1,317) 

 6. T. Sandev, I. Petreska 
and E. K. Lenzi 

Generalized time-dependent 
Schrödinger equation in two 
dimensions under 
constraints 

Journal of Mathematical 
Physics 59(1), 012104 
(2018) 
(IF = 1,317) 

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. I. Petreska, Lj. Pejov and 
Lj. Kocarev. 
 

 Electron Transport in 
Single-molecule Switches: 
Models and Simulations 

Solid state science and 
research meeting (Загреб, 
Хрватска, 27-29 јуни 2019) 

2. I. Petreska Quantum Motion on a 
Comb: an Example of a 
Fractional Schrödinger 
Equation 

2nd International 
Symposium on Operational 
Methods in Fractional 
Dynamics (Краков, 
Полска, 11-15 ноември 
2018) 

3. I. Petreska Ab initio parametrization of 
Hubbard-like models for 
electron transport in pi-
conjugated molecules 

ECMOLS 2018 – 2nd 
European Conference on 
Molecular Spintronics 
(Пењискола, Шпанија, 21-
24 октомври 2018) 

  4. I. Petreska and G. 
Zwicknagl 

Calculation of electron-
phonon coupling constants 
in Pi-conjugated molecules 
from first principles 

DPG Spring Meeting of the 
Condensed Matter Section 
(SKM) (Берлин, 
Германија, 11-16 март 
2018) 

  5.  I. Petreska Special functions for 
quantum 
oscillators in integer and 
non-integer dimensions 

8th International 
Conference: “Transform 
Methods and 
Special Functions 2017” 
(Софија, Бугарија, 27-31 
август 2017) 

 
 
 
 
 

  

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  
1. Име и презиме Александар Скепаровски 
2. Дата на раѓање 21. 04. 1971 
3. Степен на образование ISCED 8 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на физички науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 1998 

Институт за физика, 
Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

Магистратура 2005 

Институт за физика, 
Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

Докторат 2011 

Институт за физика, 
Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

6. Подрачје,поле и област 
на научниот степен 
магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Физика на кондензирана 
материја 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Физика на кондензирана 
материја 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 
Природно- 
математички 
факултет, 
Институт за 
физика 

Вонреден професор по Физика на 
кондензирана материја и Општа физика 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Механика Сите студиски програми на 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Физика на нови материјали 

Применета физика; Геофизика; 
Метеорологија; Физика на компјутерски 
хардвер; Медицинска физика; Физика на 
сончева енергија / 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

3. Микроелектроника Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

4. Динамика: напредно ниво Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  
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1. Аморфни материјали и 
квазикристали 

Применета физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Ултразвук во медицината Медицинска физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Основи на физиката на тенки филмови Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Електрично карактеризирање на 
полуспроводници 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

  3. Квантен транспорт Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

A. Skeparovski, 
D. Spassov, A. 
Paskaleva, N. 
Novkovski 

A case study of C-V hysteresis instability in Metal-
High k-Oxide-Silicon devices with 
ZrO2/Al2O3/ZrO2 stack as a charge trapping layer 

Proceedings of 30th 
International 
Conference on 
Microelectronics 
(MIEL 2017), Nis, 
Serbia, 2017 

2. 

N. Novkovski, A. 
Paskaleva, A. 
Skeparovski and 
D. Spassov 

Analysis of conduction and charging mechanisms 
in ALD multilayered HfO2/Al2O3 stacks for use in 
charge trapping flash memories 

Adv. Cond. Matter 
Phys. (2018) 
3708901 

3. 
D. Krstovska, B. 
Mitreska, and A. 
Skeparovski 

Near-surface thermal generation of longitudinal 
bulk waves in organic conductors 

 
Eur. Phys. J. Plus, 
134:610 (2019)  
 

4. 

F. Sarcan, S. 
Orchard, B. 
Kuerbanjiang, A. 
Skeparovski, V. 
K. Lazarov, and A. 
Erol 

Ultraviolet photodetector based on Mg0.67Ni0.33O 
thin film on SrTiO3 

Phys. Status Solidi 
PRL 2000175 
(2020) 

5. D. Krstovska and 
A. Skeparovski 

Surface-state energies and wave functions in 
layered organic conductors 

Z. Naturforsch, 
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