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Вовед 

Фундаменталните науки отсекогаш биле основа за техничко-технолошки развиток на 

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

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

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

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

Науката за нови материјали, која во основа лежи во физичките и хемиските науки, а во последно 

време потпомогната и со биолошките науки, дава голем придонес во информатичката 

револуција, која од своја страна влијае на развитокот на технологијата воопшто. Во физичките 

и хемиските научни лаборатории непрекинато се работи на откривање и синтетизирање на нови 

полуспроводници, од кои дел се и од органско потекло како и на потрошувачи кои трошат се 

помалку енергија во единица време. Особен значај во овој процес има физиката. Добивањето 

нови материјали, кои ќе се користат во градежништвото, медицината, машинството, 

информатиката и други технички достигања, кои ќе бидат полесни, појаки, поеколошки и 

помали потрошувачи, е само една од целите што физиката си ги има поставено пред себе. 

Светката енергетска криза го наметнува прашањето на нови начини на добивање на енергија, 

кои се потпираат на природни и обновливи извори, како што се фотоволтаичните ќелии, 

биогасот и ветерот. 

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

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

примена на достигнувањата од овие истражувања. 

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

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

докажал како институција од меќународен карактер, институција која и покрај условите во кои 

работи, дава значителни резултати во меѓународни рамки. 

Студиите по физика на Природно-математичкиот факултет ја следат секоја промена во светските 

текови, а исто така и промените во Законот за високо образование и Законот за научна дејност. 

Со последната промена на Законот за високото образование (Сл. весник на Реоублика 

Македонија бр. 82/18) се наметна потребата за усогласување и внесување на извесни 

промени во студиската програма по теориска физика, кои имаат за цел да ги осовременат 

студиите и да ги направат уште покомпатибилни со соодветните студии од Европските 

универзитети. Покрај осовременувањето кое се однесува на содржината, најголемата промена 

во структурата на студиската програма се однесува на застапеностa на задолжителните и 

изборните предмети и нивното вреднување. Така, сега, согласно чл. 139 ст. 3 од Законот за 

високото образование, релативната застапеност на задолжителните и изборните предмети 

е променета и дефинирана е преку бројот на кредити; променето е вреднувањето на 

предметите и се дефинираат таканаречени “прозорци за мобилност” кои овозможуваат 

изведување настава и на англиски јазик.  

Проектот не се однесува на нова студиска програма, туку тој предвидува измени и дополнување 

на веќе постоечка студиска програма. Студиите од втор циклус по теориска физика кои се 

предмет на овој Проект се веќе акредитирани (на стр. 5 - 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 теориска физика е направен согласно чл. 140 од Законот за високото 

образование (Службен весник бр.82/18). 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ПРВИОТ 

ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ 

 

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

Назив на високообразовната 

установа 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

Природно-математички факултет - Скопје 

Седиште Ул. Архимедова, бр. 3, 1000 Скопје  

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

Вид на високообразовната 

установа 
Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот (на 

приватна високообразовна 

установа 

Собрание на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податоци за последната 

акредитација  

 

 

Назив на студиската 

програма 

ПРВ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 

акредитација 

Решение за почеток со 

работа од МОН 

БИОЛОГИЈА 

биохемија и физиологија 1409-529/5 од 

26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 

18.1.2019г 

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

 молекуларна биологија 

со генетика 

1409-529/6 од 

26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 

18.1.2019г 

биологија - наставни 

кадри за средното oбр.) 

1409-529/15 од 

15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

  

нутриционизам 

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

                                                        ГЕОГРАФИЈА 

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

географски 

информациски системи 

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

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

29.10.2015 
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туризам 1409-156/3 од 

19.3.2018 

УП1бр.14 од 30.8.2018 

                                    

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 

антропологија 

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

 

менаџмент и заштита на 

културно наследство 

1409-389/4 од 

24.9.2020 

во постапка 

                                                     МАТЕМАТИКА 

наставна математика 

 

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

10.1.2018  

теориска математика 

 

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

10.1.2018 

математичко 

програмирање 

12-299,300,301,302, 

303,304/1 од 

28.11.2012 

13-9101/4 од 14.08.2013 

студиска програма: 

математичка економија 

12-299,300,301,302, 

303,304/1 од 

28.11.2012 

13-9101/4 од 14.08.2013 

Актуарска и финансиска 

математика  

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

10.1.2018 

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

10.1.2018 

Математика -

информатика 

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

 

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

Биологија-хемија 17-529/7 од 23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 

 

Математика -

информатика 

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

 

Математика-физика  1409-186/2 од 

10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 

30.8.2018 
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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 

 

Назив на студиската 

програма 

ВТОР ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 

акредитација 

Решение за почеток со 

работа од МОН 
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БИОЛОГИЈА 
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1409-62/7 од 

13.12.2017 
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едукација во наставата 
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екологија 

1409-62/3 од 

13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 

30.3.2018г. 

екологија и 

биосистематика, модул 

биосистематика 

1409-62/4 од 

13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 

30.3.2018г. 

молекуларна биологија 

и генетика, модул 

молекуларна биологија 

1409-62/5 од 

13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 

30.3.2018г. 

молекуларна биологија 

и генетика, модул 

генетика 

1409-62/6 од 

13.12.2017 

УП 1 бр. 14-582 од 

22.3.2018г. 

форензичка биологија 1409-166/2 од 

17.8.2017 

14-2270 од 17.11.2017 г. 

 

Биологија-

микробиологија 

1409-62/9 од  

26.7.2018 

УП 1 бр.14-2149 од 

18.1.2019г. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

географски 

информациски 

системи  

12-222/2 од 

09.02.2015 

14-610 од 

09.04.2015 

туризам двегодишни 1409-362/13 од 

11.12.2020 

Во постапка 

туризам едногодишни 1409-362/12 од 

11.12.2020 

Во постапка 

демографија 12-139/2 од 

23.02.2016 

 

УП 1 14-3420 од  

17.1.2017 

географија 1409-271/2 од 

26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  
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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 

 

 применета хемија - 

аналитичка биохемија 

17 -33/3 од 

21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
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ФИЗИКА 

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

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

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

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

астрономија и 

астрофизика 

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

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

методика на наставата 

по физика 

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

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

физика за 

компјутерски хардвер 

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

 

Назив на студиската 

програма 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 

акредитација 

Решение за почеток со 

работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

Биологија -биохемиja 

и физиологија 

1409-37/4 од 

18.4.2018 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

екологија  

 

1409-37/2 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија -

таксономија 

1409-37/3 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија-

молекуларна 

биологија 

1409-37/5 од 

18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

 

ГЕОГРАФИЈА 

географија  1409-273/2 од 

27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 

18.1.2019г. 
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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  

Нутриционизам 

Студиски програми по географија 

Наставна географија 

Географски информациски системи 
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Демографија 

Туризам 

Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 

Менаџмент и заштита на културно наследство 

Студиски програми по информатика (4-годишни студии) 

Информатичко образование 

Компјутерски науки 

Информациски системи 

Програмско инженерство 

Компјутерски архитектури и мрежи 

Студиски програми по информатички технологии (3-годишни студии) 

Интернет и мобилни технологии 

Администрирање на компјутерски мрежи 

Студиски програми по математика 

Наставна математика 

Теориска математика 

Математичка економија 

Математичко програмирање 

Актуарска и финансиска математика 

Применета математика 

Математика-информатика  

Студиски програми по физика 

Наставна физика 

Теориска физика 

Применета физика 

Геофизика и метеорологија 

Астрономија и астрофизика 

Медицинска физика 

Физика на компјутерски хардвер 
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Форензичка физика 

Физика на сончева енергија 

Студиски програми по хемија  

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија – Аналитичка биохемија 

Применета хемија – Хемија на животната средина 

Двопредметни студии 

Биологија-хемија 

Математика-физика 

Математика-информатика  

 

ВТОР ЦИКЛУС 

Студиски програми по биологија 

Биохемија и физиологија 

Едукација во наставата по биологија 

Екологија и биосистематика, модул екологија 

Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 

Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 

 Форензичка биологија 

Биологија-микробиологија 

 

Студиски програми по географија 

Картографија и географски информациски системи  

Демографија 

Туризам двегодишни 

Туризам едногодишни 

Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 

Студиски програми по математика 

математички науки и примена 
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математичко образование во основно и средно училиште 

применета математика -математичко моделирање и 

оптимизација  

применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко 

моделирање во економија 

Студиски програми по физика 

применета физика,  

теориска физика,   

медицинска физика,  

геофизика,  

метеорологија,  

астрономија и астрофизика 

сончева енергија 

методика на наставата по физика 

физика за компјутерски хардвер 

 

Студиски програми по хемија 

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија - Аналитичка биохемија 

 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

 

СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Таксономија 

Молекуларна биологија 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА 

Географија 

СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
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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 

 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 
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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 

- Сеизмолошка опсераваторија – 3 

- студии по информатика 2 

Број на лица во соработнички 

звања 
- асистенти – 15 

 

 

Податоци за учебната 2019/2020 година: 

МАТЕМАТИКА  
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Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) 

за секоја единица одделно / 

Институт за математика /  

 

 

 

Редовни студенти 

I година: 30 

II година: 19 

III година: 36 

IV година: 31  

IX- XIX семестар: 54 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: 1 

IX- XIX семестар: 4 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) 

за секоја единица одделно / 

Институт за математика и 

Институт за физика/  

 

 

 

 

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ  (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

Редовни студенти 

I година: 1 

II година: 0 

III година: 3 

IV година: 2  

IX- XV семестар: 9 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0 

IX- XV семестар: 0 

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

 

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) 

за секоја единица одделно / 

Институт за физика 

ФИЗИКА  

Редовни студенти 

I година: 26 

II година: 16 

III година: 22 

IV година: 14 

IX- XIX семестар: 31 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XIX семестар: 1 

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

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) 

за секоја единица одделно / 

Институт за хемија 

ХЕМИЈА  

Редовни студенти 

I година: 47 

II година: 43 

III година: 45 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 3 
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IV година: 36  

IX- XIX семестар: 41 

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 

IV година: 52  

IX- XIX семестар: 59 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 4 

II година: 5 

III година: 1 

IV година: 4 

IX- XIX семестар: 11 

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

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) 

за секоја единица одделно / 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

Редовни студенти Вонредни студенти и Проект 35/45 
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Институт за етнологија и 

антропологија 

I година: 1 

II година: 7 

III година: 3 

IV година: 5  

IX- XIX семестар: 12 

I година: 1 

II година: 2 

III година: 0 

IV година: 3 

IX- XIX семестар: 5 

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

Однос наставник: студенти (број 

на студенти на еден наставник) 

за секоја единица одделно / ПМФ 

ИНФОРМАТИКА (четиригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0  

IX- XV семестар: 3 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0 

IX- XV семестар: 0 

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0  

IX- XIX семестар: 11 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 0 

II година: 0 

III година: 0 

IV година: 0  

IX- XIX семестар: 0 

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

1.1 Општи дескриптори 

Тип на 

дескриптори 

Компетенции 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и разбира современите текови во физиката. 

Ги следи и ги разбира резултатите од најновите истражувања од областа 

на дидактика на физика. 

Знае и разбира разни теории од разни области на физиката. 

Примена на 

знаењата и 

разбирање 

Знае да изведува истражувања од физиката и да применува современите 

методи за истражување. 

Знае да работи со резултати добиени од истражувањата. 

Ги одбира и организира битните информации и ги соопштува јасно и 

прецизно, на различни начини користејќи научна терминологија. 

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

заклучоци. 

Применува математички и статистички методи за моделирање и 

анализирање резултати.  

Осмислува, подготвува и прави истражувања. Притоа, користи 

соодветни алатки. 

На природните појави гледа од научен аспект, за нивно објаснување се 

служи со научниот метод. Користејќи го јазикот на математиката, 

математички и физички модели, симболичка, логичка, графичка и 

статистичка анализа умее да решава проблеми и да ги толкува нивните 

решенија.  

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

усогласи мерните техники со соодветните уреди и материјали. 

Осмислува и користи прикладни начини на истражување. 

Способности за 

проценка и 

изведување 

заклучок 

Го следи развитокот на современата физика. 

Проценува кои фактори влијаат на процесот на истражување и врз основа 

на тоа одбира соодветен пристап. 

Донесува одлуки за подобра организација на истражувањата. Одлучува 

во сложени и непредвидливи ситуации. 

 Критички се однесува кон изворите на информации и литературата. 

Комуникациски 

вештини 

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

други средствата за комуникација. 

Знае да ги презентира добиените резултатите од истражувањето и 

компетентно да го брани мислењето. 

Покажува подготвеност да учествува во работата на пошироката 

заедница. 

Може да соопштува и разменува информации, мислења, да комуницира 

на дадена тема, за проблеми и нивните решенија, и тоа точно и ефективно 

користејќи писмена, визуелна или нумеричка форма, на начин што е 

прикладен на целта и слушателите.  

Способности и 

вештини за 

учење 

Ја разбира потребата за доживотно учење и ги користи сите расположиви 

средства и можности за професионален развој. 

Пребарува и користи литература. 

Актуелните проблеми ги вклучува во истражувањето. 
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1.2 Специфични дескриптори на квалификациите на студиската програма 

 

Тип на 

дескриптор 

Квалификациски дескриптори 

Знаење и 

разбирање 

1. Проширување на знаењата од квантна механика  

2. Знаење од областите на квантната статистичка физика, фазните премини 

и критичните појави  

3. Проширување на знаењата за складирање и пренос на информации врз 

база на квантната механика 

4. Знаење од областа на општата теорија на релативност 

5. Знаење на основниот пресметувачки метод на квантната теорија на поле 

– формализмот на Фајнменови дијаграми. 

6. Знаење на теоријата и феноменологијата на нелинеарните динамички 

системи и теоријата на хаосот 

7. Знаење на различните физички ефекти што се експериментално 

набљудувани во органските проводници и суперпроводници 

8. Проширување знаењата за заемодејствата на молекулите со 

надворешни полиња, како и за нивните електрични и магнетни својства 

9. Знаење од областа на фотониката 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

1. Стекнување на вештини за примена на алатките на квантната 

статистичка физика при изучување на реални системи. 

2.  Примена на квантно-механичките системи како модели за реализација 

на меморија. 

3.   Примена на алатките на општата теорија на релативност во 

истражувањето на црните дупки, гравитационите бранови и 

космологијата. 

4. Примена на формализмот на Фајнменови дијаграми во разрешувањето 

на проблемите во квантната електродинамика. 

5. Примена на Ландау квантизација за изучување на квантните осцилации 

кај органските проводници 

6. Примена на нумерички методи за изучување на електронската структура 

на молекулите 

Способност за 

проценка 

1. Етичка свесност – способност за разбирање на проблемите од социјален 

тип коишто се конфронтираат со професијата и разбирање на етичките 

карактеристики на истражувањето. 

2. Апсолутни стандарди – запознавање со разновидноста на физичките 

откритија и теории, притоа стекнување на свесност за високи стандарди. 

Вештини на 

комуницирање 

1. Подобрено владеење на странски јазици со употреба на книги и 

литература на странски јазик. 

2. Способност за презентирање на сопственото истражување или 

резултатите од пребарувањето на литературата како пред стручна, така и 

пред нестручна публика. 

3. Способност за работа во интердисциплинарни тимови 

Вештини на 

учење 

1. Користење на литературните ресурси и други извори на знаења. 

2. Стекнување вештини за решавање на проблеми со добро дефинирани и 

јасни решенија. 

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

на физика. 

4.   Покажува способност за опишување, анализа и толкување на научните 

резултати  

5. Постојано работи на личен напредок во поглед на знаењата, разбирањето 

и вештините.  

6. Покажува значајна самостојност во одредувањето на целите и 

постигањата на лични или заеднички резултати. 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на 

Природно-математичкиот факултет 

Одлуката за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на Природно-

математичкиот факултет во Скопје е дадена во документацијата доставена од страна на ПМФ 

(Прилог 1). 

3. Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста на Природно-математичкиот 

факултет 

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

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

4. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

Одлуката за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот 

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

од страна на Ректорската управа на УКИМ (Прилог 3). 

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

Научно-истражувачко подрачје: Природно-математички науки 

Научно поле: 103 Физика 

Научна област: 10313 Квантна механика, релативитет, гравитација; 10314 Математичка и 

општа теориска физика; 10319 Статистичка физика и термодинамика; 10320 Теориска 

физика 

6. Вид на студиската програма 

Студиската програма на втор циклус студии – Теориска физика е од видот академски студии. 

7. Степен на образование 

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

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

Теориска физика е VII A. 

8. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

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

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

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

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

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

одговара и на образовните и научните потреби во Републиката. 

Така, на Институтот традиционално се негуваат студиите по: 

- наставна физика, 

- применета физика и 

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

последните триесетина години се отворија студиите по: 

- метеорологија, 

- геофизика, 

- медицинска физика и 

- сончева енергија 

- астрономија и астрофизика. 

Оправданоста за постоење на овие студии до сега се докажала со бројните истражувања од 

областа на теориска физика, со вклученоста на нашите истражувачки кадри во најновите тековни 

научни истражувања од своите области на интерес и експертиза. Потврда за тоа се и најновите 

кадри произведени од студиите по теориска физика, кои се повеќе се препознаваат во домашните 

и странските научни институции како едни од најдобрите. 

Цел на измените и дополнувањата на студиската програма по теориска 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 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 областа на теориската физика. 

9. Години и семестри на траење на студиската програма 

Студиската програма на вториот циклус студии по теориска физика се во траење од 1 годинa, 

односно 2 семестри. 

10. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

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

кредити за една година.  

11. Начин на финансирање 

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

кофинансирање на студиите по семестар изнесува 750 евра. 

12. Услови за запишување 

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

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

препораките на Министерството за образование и наука. 

Право на запишување на вториот циклус студии по теориска физика имаат кандидати со завршен 

прв циклус студии по физика, математика и технички науки. 

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

оценувана од Наставно-научниот колегиум на студиите. 

13. Информација за продолжување на образованието 

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

можат да го продолжат студирањето на веќе акредитираните студии од трет циклус студии од 

физика. Исто така, тие можат да се запишат на други студии од трет циклус на некој од сродните 

факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и другите приватни и државни 

високообразовни институции во Република Македонија или во странство. 
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14. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на 

предметите 

Вкупниот број предмети на студиска програма по теориска физика е 5. Согласно Законот за 

високото образование, тие се распределени на следниов начин: 

- Задолжителни предмети: 3 со 18 ЕКТС,  

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

програма) 

14. 1 Листа на задолжителни предмети 

1. семестар 

Код Предмет П А Л Кредити 

2Ф16-21 Квантна механика-напреден курс 3 3 0 6 

2Ф17-21 Статистичка физика-напреден курс 3 3 0 6 

2Ф18-21 Математички методи во теориската физика 3 3 0 6 

 Изборен предмет     6 

 Изборен предмет    6 

 Вкупно задолжителни    18 

 Вкупно изборни    12 

 Вкупно    30 

 

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

со 30 кредити. 

14.2 Листа на изборни предмети 

Код  Наслов на предметот 

2Ф19-21 Вовед во општата теорија на релативност 

2Ф20-21 Квантна теорија на поле 

2Ф21-21 Фотоника 

2Ф22-21 Нелинеарна динамика и теорија на хаос 

2Ф23-21 Квантни компјутери 

2Ф24-21 Транспортни процeси во органски проводници 

2Ф25-21 Молекуларна квантна механика 

 

14.3 Начин на избор на предмети 

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

 

15. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

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

просториите на зградата на Природно-математичкиот факултет.  

Институтот располага со: 

1. Еден голем амфитеатар со 190 места 

2. Еден мал амфитеатар со 45 места 

3. Три училници со вкупно 94 места 

4. Една компјутерска лабораторија со 13 работни места 

5. 17 лаборатории со вкупноо 218 места 

6. Библиотека со читална со 20 места 



29 

 

 

Со развојот на лабораториите за практична настава за студентите и за научните истражувања на 

членовите вработени на Институтот се следи организационата поставеност на Институтот за 

физика. Имено, на Институтот се развиле и сега функционираат лаборатории кои третираат 

различни области од физиката: 

1. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите, 

2. Лабораторија за тенки филмови, 

3. Лабораторија за вакуумско напарување, 

4. Лабораторија за CSI и криминалистика 

5. Лабораторија за медицинска физика 

6. Лабораторија за холографија 

7. Лабораторија за рентгенски зраци 

8. Лабораторија за биофизика (електрооптика на дисперзни системи) 

9. Лабораторија за методика на школско експериментирање 

 

Покрај тесно насочените научно-истражувачки лаборатории, Институтот располага и со редица 

лаборатории за наставна дејност, кои се исто така тесно специјализирани: 

1. Лабораторија за механика и молекуларна физика со термодинамика 

2. Лабораторија за електромагнетизам 

3. Лабораторија за оптика 

4. Лабораторија за атомска физика 

5. Лабораторија за нуклеарна физика 

6. Лабораторија за спектроскопија 

7. Лабораторија за електроника 

8. Лабораторија за мерења во физиката 

9. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите 

10. Лабораторија за тенки филмови 

12. Лабораторија за CSI и криминалистика 

13. Лабораторија за електронска микроскопија 

10. Три  лаборатории за општа физика 

11. Фотолабораторија 

16. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

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. Институтот за физика располага и со компјутерска 

лабораторија со 13 работни места неопходна за реализација на наставата по дел од предметите 

на студиската програма по теориска физика. 

По потреба, за одредени предмети каде е потребно запознавање со одредени експериментални 

техники на студентите им се на располагање и лабораториите што се оформени и функционални 

на Институтот за физика. 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. 
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1. Лабораторија за мерења во физиката 

- Апаратура за X-зраци 

- Осцилоскопи 

- Мултиметри 

- Разни типови стабилизирани исрпавувачи 

- Функциски генератори 

- Стробоскоп 

- Реглер трансформатор 

- Луксметри 

- Ехоскоп 

 

2. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите 

- Стабилизирани исправувачи и извори 

- Разни типови мултиметри 

- LCR-метар 

- Пикоамперметар 

- Микроскоп 

- Тест печка 

- Температурен регулатор 

- Реглер трансформатор 

- Ќелија за диелектрични константни на течности 

- Температурен мост 

- Мултифлекс галванометар 

- Разни стандардни отпори 

- Вестонова стандардна ќелија 

- Мерен мост 

- Стандарден капацитет 

 

3. Лабораторијата по спектроскопија 

- Повеќе типови стилоскопи 

- Дифракционен монохроматор 

- Дигитален радиометар 

- Спектрофотометар UNICAM PYE SP 300 

- Спектрограф со призма 

- Спектроскоп FUESS 

- Интегрална сфера INS 250 

- Микрофотометар FR 300 Hillger Watts 

 

4. Лабораторија за тенки филмови 

- Стерилизитарот 

- Комплет опрема за нанесување тенки филмови 

 

5. Лабораторија за вакуумско напарување 

- Спектрофотометар Beckman DU-2 

- Апаратура за добивање филмови со магнетрон 

- Апаратура за  мерење на термичката ширина на забранетата зона 

- Апаратура за вакуумско напарување BALZERS со вграден DC магнетрон 

- JEOL Дифрактометар за Х-зраци, дигитализиран со компјутер 

- Програмибилна печка за термички третмани на обрасци  

 

6. Лабораторија за практични вежби од општа физика 

- Комплет опрема за изведување експерименталнио вежби од општа физика 

 

7. Лабораторија за CSI и криминалистика 

- Компаративен микроскоп со веб-камера, компјутер и софтвер 
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- Триокуларен микроскоп со CCD –камера, компјутер и софтвер 

- Дигитален портабилен спектроскоп за видлива светлина 

- Цијаноакрилатна комора 

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

компјутер и софтвер 

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

- Елипсометар со монохроматска светлина 

- Дигитална камера со триножец и статив со форензичка светлина 

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

- Комплет за анализа на траги од крв со гониометар 

- Електростатско апаратче за подигање на траги од стапала 

- Софтвери за балистика 

- Софтвери за форензичка аудио-анализа 

 

8. Лабораторија за електронска микроскопија 

- Дигитализиран скенирачки електронски микроскоп JEOL.  

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

 

9. Лабораторија за нуклеарна физика 

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

компјутер и софтвер) 

 

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

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

компјутери со специјален едукативен софтвер. 

17. Предметни програми  

Предметните програми со информации согласно Правилникот за задолжителните компоненти 

кои треба да ги поседуваат студиската програма од првиот, вториот и третиот циклус на студии 

(Службен весник бр.25/11) се дадени во Прилог 4 од овој Елаборат. Во Прилог 4.1 се дадени 

задолжителните предмети, а во Прилог 4.2 се дадени изборните предмети. 

18. Список на наставен кадар 

Во Прилог 5 се дадени податоците за наставниот кадар кој е ангажиран во реализација на 

студиската прорама. 

18.1 Редовни професори 

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

интерес: теориска физика. 

2. проф. д-р Наце Стојанов - наставник за група предмети од теориска физика. Област на научен 

интерес: теориска физика 

3. проф. д-р Даница Крстовска - наставник за група предмети од теориска физика и општа 

физика. Област на научен интерес: теориска физика. 

4. проф. д-р Сузана Топузоски - наставник за група предмети од областа на оптика и општа 

физика. Област на научен интерес: оптика 

18.2. Вонредни професори 

1. проф. д-р Ирина Петреска - наставник за група предмети од теориска физика и општа физика. 

Област на научен интерес: теориска физика. 
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2. проф. д-р Александар Ѓурчиновски - наставник за група предмети од теориска физика. Област 

на научен интерес: теориска физика. 

19. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на наставата по 

одредени предмети од студиската програма. 

Комплетната настава на студиската програма по теориска физика од вториот циклус се покрива 

со наставници од Природно-математичкиот факултет. Во Прилог 6 се соодветните изјави од 

наставниците на пооделните предмети од студиската програма. 

20. Согласност од високообразовната институција  за учество на наставникот во 

реализацијата на студиската програма 

Комплетната настава на студиската програма од вториот циклус се покрива со наставници од 

Природно-математичкиот факултет.  

21. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската 

програма 

Во учебната 2021/22 година на студиската програма по теориска физика се предвидува да се 

запишат 10 студенти со кофинансирање. 

22. Информација за обезбедена задолжителна  и дополнителна литература 

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

списанија. За сите предмети од студиската програма 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 4.  

За пребарување литература во функција на совладување на содржините од наставните програми 

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

интернет и различни бази на податоци до кои Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ има достап. 

23. Информација за веб страница 

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

Институтот за физика https://if.pmf.ukim.edu.mk. 

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

студиската програма 

Стручен назив: Магистер по физички науки – теориска физика 

Стручен назив на англиски: MSc in Physics – Тheoretical Physics 

25. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование со програмите на европски високообразовни институции 

 

При конципирањето на студиската програма за втор циклус студии по теориска физика 

водено е сметка за нејзиното усогласување со современите светски трендови, како при 

оформувањето на содржините во задолжителните предмети, така и при предлагањето изборни 

https://if.pmf.ukim.edu.mk/
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предмети. Со тоа, оваа студиска програма е споредлива со слични програми на странски 

високообразовни институции, особено во рамките на европскиот образовен простор. При 

креирањето на содржините на изборните премети, земена е предвид и научната експертиза на 

наставниот кадар, којшто е вклучен во реализација на студиската програма, со што се опфатени 

повеќе различни подрачја, така што студиската програма што е предмет на овој елаборат има 

поклопувања во делови со повеќе студиски програми, како од пошироката област физика, така 

и од потесната област теориска физика. 

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

содржините на задолжителните и изборните предмети, коишто се опфатени во рамките на 

студиската програма за втор циклус студии по ТЕОРИСКА ФИЗИКА, најголемо совпаѓање 

може да се најде со следните студиски програми: 

 

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО (Шкотска) 

Универзитет во Глазгов 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/theoreticalphysics/#tab=structure  

Студиската програма што се предлага во елаборатот е споредлива со студиската програма на 

мастер студиите по Теориска физика на Универзитетот во Глазгов. Мастер студиите по теориска 

физика на Универзитетот во Глазгов се исто така едногодишни студии со вкупно 60 ЕКТС. 

Содржински може да се најдат низа сличности со група предмети од областите напредни 

математички методи, квантна и статистичка физика, квантни информации и општа теорија на 

релативност (слободен превод на насловите на предметите - Квантни информации, Квантна 

теорија, Квантна и атомска оптика, Општа релативност и гравитација, Математички методи 2, 

Статистичка механика) на Универзитетот во Глазгов со предметите што се предвидени со 

студиската програма кај нас, како во делот на задолжителните, така и во делот на изборните 

предмети (Квантна механика – напреден курс, Статистичка физика – напреден курс, 

Математички методи во теориската физика, Квантна теорија на поле, Квантни компјутери, 

Фотоника, Вовед во општата теорија на релативност). Целите на оваа студиска програма, како и 

компетенциите во голем дел се совпаѓаат со студиската програма за втор циклус студии по 

теориска физика, што е предмет на овој елаборат. 

СРБИЈА 

Универзитет во Белград, Физички факултет 

http://www.ff.bg.ac.rs/KnjigaPredmeta2014/Master/B/MS_teorijska.html 

Студиската програма што се предлага во елаборатот е слична со студиската програма на мастер 

студиите по Теориска и експериментална физика на Физичкиот факултет при Универзитетот во 

Белград. Формалната сличност е во тоа што студиите се едногодишни и носат вкупно 60 кредити. 

Исто така, може да се најдат низа сличности во изборните предмети од областа на теориската 

физика (слободен превод на насловите на предметите - Квантна теорија на поле 2, Фотоника, 

Општа теорија на релативност), застапени на студиската програма по теориска и 

експериментална физика на Физичкиот факултет при Универзитетот во Белград со предметите 

што се застапени кај нас, односно Квантна теорија на поле, Фотоника, Вовед во општата теорија 

на релативност. Исто така, делови од содржините во предметите Одбрани поглавја од 

нанофизика и Квантна теорија на многучестични системи на Физичкиот факултет во Белград се 

поклопуваат со дел од содржините по изборните предмети Транспортни процеси во органски 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/theoreticalphysics/#tab=structure
http://www.ff.bg.ac.rs/KnjigaPredmeta2014/Master/B/MS_teorijska.html
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проводници и Молекуларна квантна механика во студиската програма, којашто е предмет на 

овој елаборат.  

ШПАНИЈА 

Универзитет Комплутенсе во Мадрид 

https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Theoretical-Physics/Spain/Universidad-

Complutense-de-Madrid/ 

https://www.ucm.es/masterfisicateorica  

Сличности постојат и со студиската мастер програма по теориска физика на Универзитетот 

Комплутенсе во Мадрид. Студиите се едногодишни и носат вкупно 60 ЕКТС.  Областите 

покриени со дел од задолжителните предмети (слободен превод на насловите на предметите - 

Делови од математичката анализа во физиката, Квантни информации и квантни компјутери, 

Општа релативност ) за профилот мастер по теориска физика на споменатиот универзитет се 

усогласени со дел од понудените во елаборатот (Математички методи во теориската физика, 

Квантни компјутери, Вовед во општата теорија на релативност).   

26. Додаток на диплома 

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1. Име  

1.2. Презиме  

1.3. Датум на раѓање, место и држава 
на раѓање 

 

1.4. Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1. Датум на издавање  

2.2. Назив на квалификацијата Магистер по физички науки – теориска физика 

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

Име: Теориска физика 
Подрачје: природно-математички науки  
Поле: физика 
Области: квантна механика, статистичка физика, математичка 
физика 

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

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

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

Природно-математички факултет 

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) 

академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на 
квалификацијата 

Втор циклус  

3.3. Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 

1 година / 2 семестри / 60 кредити  

https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Theoretical-Physics/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/
https://www.masterstudies.com/Masters-Degree-in-Theoretical-Physics/Spain/Universidad-Complutense-de-Madrid/
https://www.ucm.es/masterfisicateorica
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3.4. Услови за запишување на 
студиската програма 

Завршен прв циклус на студии по физика, математика и технички 
науки 

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Редовни студенти 

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:  
Студиите на студиската програма по Теориска физика со 
новововедените предмети ќе овозможат  продлабочување и 
проширување  на знаељата од повеке дисциплини опфатени со оваа 
програма, како и изучување на нови аналитички и нумерички методи 
за истражување на различни видови на системи. Новите предмети 
подготвени за оваа студиска програма на втор циклус студии ги 
следат тековните истражувања во областа на теориската физика во 
светот и ги имплементираат резултатите  добиени од тие 
истражувања во различните области од теориската физика. Тоа  ќе 
овозможи да се биде постојано во тек со новите истражувања и 
постигнувања што ќе овозможи подобар квалитет на наставата како 
и подобра оспособеност на студентите.  Во тој контекст се очекува и 
добиените резултати  од нивните истажувања да бидат со поголема 
вредност а со тоа истите да бидат  публикувани  во реномирани 
ссветски списанија од областа на физиката со фактор на влијание. 
 
 
Подетални информации на веб стрaната: www.pmf.ukim.edu.mk  

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

 

 

Видете го приложеното Уверение за положени испити и целосно 

реализирана студиска програма 

Студентот изработил и одбранил магистерски труд на тема: 
  

 

Ментор: 

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

   
Критериуми: 

 Постигнати резултати на прв и втор 
колоквиум / испит 

 Присуство и активност на 
предавања и вежби 

 Учество на проект или изработка на 

стручен труд 
Оцената 5 (пет) е негативнаоценка 

до 50 бода 5 пет F 

од 51-60 бодови 6 шест E 

од 61-70 бодови 7 седум D 

од 71-80 бодови 8 осум C 

од 81-90 бодови 9 девет B 

од 91-100бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на 
студиите 

  

5. Податоци за користење на квалификацијата 

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

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

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

6. Дополнителни информации 

6.1. Дополнителни информации за 
студентот 

 

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Природно-математички  факултет 

ул. “Архимедова” бр.3, 1000 Скопје 

Тел. ++389 (2) 3119 279 

e-mail: pmf@pmf.ukim.mk 

web: www.pmf.ukim.edu.mk 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место 16.12.2021, Скопје 
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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 

27. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за единствените 

основи на евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите донесено од 

Агенцијата за евалуација на високото образование во Република Македонија и од 

Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, 

септември 2002). 

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 студиската програма 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 студиската програма 

на Институтот ќе се обезбедува преку следењето и континуираната проверка на поставените 

цели и структурата на дадената студиска група како и преку следење и контрола на работното 

оптеретување на студентите, преку постојано осовременување на наставата и континуирано 

прибирање на информации за квалитетот на наставата од работодавачите и организациите во 

кои се вработуваат нашите дипломирани студенти. Институтот за физика постојано ќе врши 

контрола на поставените цели на студиската програма, нивната реализација, нивото на знаења и 

стручност на студентите по нивното завршување на студиите како и можноста за нивно за 

вработување и понатамошно школување. 

27.1 Резултати од изведената самоевалуација  

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 
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грижат деканот и продеканот за настава. По завршувањето на 

секој семестар, раководителите на институтите спроведуваат 

анонимна студентска анкета, а таква анкета спроведува и 

продеканот за настава на крајот на секоја учебна година. Некои 

наставници спроведуваат анкети за своите предмети. Покрај 

тоа, факултетот спроведува и самоевелуација, а спроведувана е 

и надворешна евалуација.   

Фреквенција на 

самоевалуациониот процес 

(секоја година, на две години, на 

три години) 

Согласно Статутот на УКИМ член 347 самоевалуацијата се 

спроведува на интервали од најмногу 3 години. 

Самоевалуациониот процес се врши врз основа на Упатството 

за самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот 

на единиците на Универзитетот, донесено од Универзитетскиот 

сенат (9 седница/30.04.2013). 

Последната спроведена самоевалуација на ПМФ за периодот 

2016-2018 година е на следниот линк: 

 

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

llRGIrxse6qGCRid2/view 
Податоци за последната 

спроведена надворешна 

евалуација на установата 

Последната надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 

2018 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. 

Други податоци кои установата 

сака да ги наведе како аргумент 

за нејзината успешност 

Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Свети 

Кирил и Методиј“ во Скопје е водечка академска институција 

според мериторни критериуми за евалуација засновани на 

бројноста на објавени научни трудови во земјата и во странство. 

Околу 30% од сите публикации во списанија со фактор на 

влијание објавени од автори од Р. Македонија, припаѓаат на 

трудовите објавени од научниот кадар на ПМФ. Според 

анализата направена на почетокот на 2015 година врз основа на 

базата SCOPUS, научниот кадар на ПМФ објавил повеќе од 

2000 публикации цитирани од оваа база (која е една од 

најрелевантните бази за анализа на научната публицистика). Во 

програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има 

свои претставници секоја година. Покрај тоа, дел од научниот 

кадар на ПМФ е носител на престижни државни награди, како 

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

најдобар научник на Претседателот на Р. Македонија, потоа, 

награди на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и 

Методиј“ и плакети за заслуги,  потоа наградата на МАНУ за 

најдобар млад научник итн. 
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П Р И Л О Г   1 

Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет 

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

 

Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста на ПМФ 
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П Р И Л О Г   3 

Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 

Скопје 
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П Р И Л О Г   4 

 

 

Предметни програми 
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Прилог 4.1 Задолжителни предмети 

1. Наслов на нaставниот предмет Квантна механика-напреден курс 

2. Код 2Ф16-21 

3. Студиска програма 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 Олга Галбова 

проф. д-р Даница Крстовска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Продлабочување и проширување на знаењата од квантна механика, стекнати на првиот 

циклус студии. 

 Проширување на знаењата  за складирање и пренос на информации врз база на 

квантната механика. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Мерење и интерпретација на состојби: Мерење на спин. Интерпретација на вектор на 

состојба. Избор на бранова функција. Придружени и условени веројатности. 

 Квантна механика во фазен простор: Wigner – репрезентација. Husini – дистрибуција. 

 Квантна механика на електромагнетно поле: Нормални модови на поле. Оператори на 

електрично и магнетно поле. Нулта енергија и Касимирова сила. Состојби на 

електромагненто поле. Спонтана емисија. Детектори за фотони. Корелациони функции. 

Кохерентност. Детерминирање на квантни состојби на поле. 

 Теорема на Бел и нејзини последици: Спински корелации. Строга потврда на Бел-овата 

теорема. Бел-ова теорема без веројатности. Импликации од Бел-овата теорема. 

 Основни идеи во физиката на квантни информации. 

 Q-битови. 

 Преплетни состојби. 

 Квантна криптографија. 

 Квантна телепортација. 

12. Методи на учење: предавања, аудиториски 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 90+90 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 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 

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) 
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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 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. Leslie E. Ballentine  Quantum Mechanics – A 

Modern Development 

 

World 

Scientific 

Publishing 

Co. Pte. Ltd. 

2000 

 

2. Dirc Bouwmeester, 

Artur Ekert, Anton 

Zeilinger 

The Physics of Quantum 

Information – Quantum 

Cryptography,  

Quantum Teleportation, 

Quantum Computation 

Springer 2000 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael A. Nielsen, 

Isaac I. Chuang 

Quantum Computation and 

Quantum Information 

Cambridge 

University 

Press 

2000 

 

2. Willi-Hans Steeb, 

Yorick Hardy 

Problems and solutions in 

Quantum Computing and 

Quantum Information 

World 

Scientific 

Publishing 

Co. Pte. Ltd. 

2006 
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1. Наслов на нaставниот предмет Статистичка физика – напреден курс 

2. Код 2Ф17-21 

3. Студиска програма 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 Наце Стојанов 

проф. д-р Ирина Петреска 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Користење на методите на статистичката физика за изучување на фазните премини и 

критичните појави во макросистеми. 

 Продлабочување на знаењата од областа квантни статистики и стекнување основни 

вештини за нивна примена.  

11. Содржина на предметната програма: 

 Термодинамички релации за флуиди и магнетни системи 

 Критични индекси и неравенста 

 Класични теории за кооперативни појави 

 Модели на флуид и магнетни фазни премини 

 Феноменолошки теории на фазни премини 

 Нумерички методи во статистичка физика 

 Квантни статистики 

 Бозонски и фермионски системи 

12. Методи на учење: предавања, аудиториски 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  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи нема 

16.2 Самостојни задачи  30 часови 

16.3 Домашно  учење  60 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                                                       

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 Редовност во посетувањето на наставата и 

вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. H. E. Stanley 

Introduction to Phase 

Transitions and Critical 

Phenomena 

Oxford 1971 

2. K. Huang Introduction to statistical 

physics 

Taylor & 

Francis group 

2010 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
H. Nishimori , G. 

Ortiz 

Elements of phase 

transitions and critical 

phenomena- 

Oxford 

University 

Press  

2011 

2. W. Ebeling, T. 

Poschel 

Lectures on quantum 

statistics: with applications 

to dilute gases and plasmas 

Springer 2019 

  3. A. Lindner, D. 

Strauch 

A complete course on 

theoretical physics: from 

classical mechanics to 

advanced quantum statistics 

Springer 2018 
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1. Наслов на нaставниот предмет Математички методи во теориската физика 

2. Код 2Ф18-21 

3. Студиска програма 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 

проф. д-р Наце Стојанов 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Продлабочување и проширување на знаењата од математичка физика, стекнати на првиот 

циклус студии. 

 Примена на математичките методи во реални проблеми од теориската физика. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Векторски простори  – конвенции, основни дефиниции и ознаки, својства на векторските 

простори, линеарна независност, Хилбертов простор, базиси, векторски компоненти и 

координати, ортогонализација, спектар, спектрална теорема.  

 Тензори и диференцијални форми – тензорска анализа, коваријантни и контраваријантни 

тензори, тензори од втор ранг, промена на ранг (контракција), изотропни тензори, директен 

производ, инверзна трансформација, правило на количник, псевдотензори, дуални тензори, 

тензори во обопштени координати. Примени во физика – механичките и електромагнетните 

својства на материјалите опишани со тензорски величини. 

 Комплексна анализа – комплексна рамнина, Риманова сфера, диференцијабилни 

холоморфни функции, теорема на Коши, разложување во ред на комплексни 

диференцијабилни функции, теорема на резидиуми, Лоранов ред. 

 Фурие анализа – редови на Фурие, примена на Фурие трансформација во физички 

проблеми. 

 Дистрибуции (обопштени функции) – извод на обопштени функции, Фурие 

трансформација на обопштени функции,  Дирак делта функција, Функција на Хевисајд, 

сигнум функција. 

 Парцијални диференцијални равенки (ПДР) – Лапласова равенка, Пуасонова равенка, 

бранова равенка, равенка на дифузија, Хелмхолцова равенка. Решавање на ПДР во 

криволиниски координати, решавање со интегрални трансформации, дополнителни 

примери од физика - Шредингерова равенка (стационарна и нестационарна), равенка на 

Клајн-Гордон, равенка на Дирак, Максвелови равенки. Нелинеарни ПДР (ударни бранови, 

солитони, равенка на Кортевег – де Фриз).  

 Гринови функции – решавање диференцијални равенки со методот на Гринови функции, 

примена на Гринови функции во квантната механика - расејување (Борнова апроксимација), 

пропагатори – контурни интеграли.  

 Нумерички методи – интерполации, сопствени вредности и сопствени вектори на матрици, 

диференцни равенки, нумеричко решавање на диференцијални равенки. 

12. Методи на учење: предавања, аудиториски 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  

45 часови 
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16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 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 

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. Karl Svozil 

 

Mathematical methods of 

theoretical physics 

 

World 

scientific 

publishing 

 

2020 

 

2. Виктор Урумов Математичка физика Просветно 

дело 

1996 

3. Волтер А. Штраус Парцијални 

диференцијални равенки 

Арс Ламина 

ДОО 

2011 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Georg B. Arfken, 

Hans J. Weber, Frank 

E. Harris 

Mathematical methods for 

physicists 

Elsevier 2013 

 

2. Carl M. Bender, 

Steven A. Orszag 

Advanced mathematical 

methods for scientists and 

engineers I 

Springer 1999 
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Прилог 4.2 Изборни предмети 

 

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

2. Код 2Ф19-21 

3. Студиска програма Теориска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ - Скопје, Институт за физика 

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

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

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 

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

физика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

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

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

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

11. Содржина на предметната програма: 

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

општата теорија на релативност. 

Равенки на поле во општата теорија на релативност. 

Општата релативност и варијациониот принцип. 

Тензор на енергија-импулс. 

Структура на равенките на поле. 

Решенија на Schwarzchild  

Експериментални проверки на општата теорија на релативност. 

Црни јами. 

Гравитациони бранови 

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

Подготовка на испитот; Подготовка на семинар  

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време контактни часови – 90 

неконтактни часови - 90 

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

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 

 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 

16.2 Самостојни задачи   

16.3 Домашно учење  60 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                    бодови     70                                                 

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                                  бодови     25  

17.3.  Активност и учество                                                    бодови       5 

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Минимум освоени 30 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ray D’Inverno,  

 

Introducting 

Einstein’s 

Relativity 

Oxford 

University Press  

1995 

 

2. Robert Geroch General 

Relativity 

University of 

Chicago Press 

1978 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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1. Наслов на нaставниот предмет Квантна теорија на поле 

2. Код 2Ф20-21 

3. Студиска програма Теориска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ - Скопје, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  I/2 

 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 

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

теориска електродинамика и квантна 

механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со основниот пресметувачки метод на квантната теорија на поле – формализмот 

на Фајнменови дијаграми – и примена на овој формализам за разрешување на проблемите во 

квантната електродинамика. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Класична теорија на поле: Динамика на полиња; Лоренцова инваријантност; Симетрии; 

Хамилтонов формализам.  

2. Слободни полиња: Канонска квантизација; Слободно скаларно поле; Вакуум; 

Релативистичка нормализација; Kомплексни скаларни полиња; Пропагатори; 

Нерелативистички полиња.  

3. Взаемодејствувачки полиња: Виксова теорема; Фајменови дијаграми; Амплитуди на 

расејување; Гринови функции.  

4. Диракова равенка;  Спинори; Симетрии; Рамни бранови решенија.  

5. Квантизација на Дираково поле.  

6. Квантна електродинамика: Максвелови равенки; Квантизација на електромагнетно поле; 

Фајнменови правила;  Расејување во квантна електродинамика.  

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

Подготовка на испитот; Подготовка на семинар  

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време 90+90 

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

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 

 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 

16.2 Самостојни задачи  30 

16.3 Домашно учење  45 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа                                                    0 бодови                                                   

17.2.  Семинарска работа/проект                                                  30 бодови                                                    

17.3.  Активност и учество                                                   10 бодови      

 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 Минимум освоени 30 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

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

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. David Tong 

 

Quantum Field 

Theory 

University of  

Cambridge 

2007 

2. Peskin and 

Schroeder 

 

An Introduction 

to Quantum Field 

Theory 

Addison-Wesley 

Pub. Co. 

1995 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Steven Weinberg The Quantum 

Theory of Fields 

Vol. 1 

Cambridge 

University Press 

1996 
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1. Наслов на нaставниот предмет Фотоника 

2. Код 2Ф21-21 

3. Студиска програма 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/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Топузоски 

9. Предуслови за запишување на предметот Оптика, Математички методи во физиката, 

Атомска физика (од прв циклус студии) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Студентите да стекнат проширени знаења од областа на фотониката. 

 Да усвојат знаења за аналитичко и нумеричко решавање на одредени проблеми од 

фотониката. 

 Да се запознаат со примените на фотониката во современата физика и нанотехнологијата. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

 Фотонска природа на светлината. 

 Бранови карактеристики на светлината (интерференција, дифракција, поларизација). 

 Теорија на дифракција. Примена на Фуриеова оптика во теорија на дифракција и решавање 

проблеми. 

 Холографија и примена. 

 Основни и повисоки ласерски модови. Ермит-Гаусови, Лагер-Гаусови снопови. 

Недивергентни Беселови снопови. 

 Генерирање на ласерски снопови со фазна сингуларност (оптички вортекси). Орбитален 

момент на импулс.     

 Примена на модулирани ласерски снопови во биофотоника и ласерско ладење на атоми. 

 Кохеренција на светлината. Парцијална кохеренција (парцијална кохеренција кај Јангов 

експеримент). 

 Вовед во нелинеарна фотоника- основни нелинеарни процеси (мешање на бранови, 

генерирање на секундарен хармоник, генерирање на збир и разлика од фреквенции), фибер –

оптика. 

 

12. Методи на учење: Предавања, нумерички вежби, семинари 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 75+105 

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 20 часови 

16.2 Самостојни задачи  часови 

16.3 Домашно  учење  85 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа 0      бодови 

17.2.  Семинарска работа/проект  25     бодови 

17.3.  Активност и учество                                                           5    бодови 

17.4. Завршен испит 70     бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)        (F)                   
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од 51 до 60 бода  6 (шест)     (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум)   (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Ислушани предавања и вежби и изработена 

семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

анкети 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. K. Lizuka Elements of photonics John Wiley & 

Sons 

2002 

2. M. Born, E. Wolf,  

 

Principles of optics Cambridge 

University 

Press 

1999 

 

3. J.W. Goodman,  

 

Introduction to Fourier 

optics 

The McGraw-

Hill 

Companies, 

INC. 

1996 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. B. D. Guenther Modern Optics John Wiley and 

Sans 

1990 

2.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

1. Наслов на нaставниот предмет Нелинеарна динамика и теорија на хаос 

2. Код 2Ф22-21 

3. Студиска програма Теориска физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, Природно 

математички факултет, Универзитет Св. 

Кирил и Методи – Скопје 

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

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

кредити 

6  

8. Наставник Проф. д-р Александар Ѓурчиноски 

9. Предуслови за запишување на предметот Претходно ислушани курсеви коишто 

одговараат на нивото на воведен курс по 

математичка анализа или математички 

методи во физиката, а коишто ги опфаќаат 

темите линеарна алгебра (матрици, 

сопствени вредности и сопствени вектори), 

функции од една и повеќе променливи, 

диференцијално и интегрално сметање, 

комплексни броеви. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Запознавање со теоријата и феноменологијата на нелинеарните динамички системи и теоријата 

на хаосот преку теориска анализа и компјутерско симулирање на прости модели на дискретни 

и континуирани динамички системи. Примена на стекнатите знаења во истражување на 

конкретни задачи од физиката и сродните природно-математички дисциплини, како на пример, 

опишување на динамиката на механички и електрични осцилатори, ласери, биолошки системи, 

хемиски осцилатори, криптографија, итн. 

 

11. 1. Содржина на предметната програма:  

 

Основни поими на нелинеарната динамика и историја на хаосот. Еднодимензионални 

континуирани динамички системи. Фиксни точки и стабилност. Бифуркации кај 

еднодимензионални системи. Линеарни системи во две димензии и анализа во фазна рамнина. 

Граничен циклус и теорема на Поанкаре-Бендиксон. Бифуркации кај дводимензионални 

системи. Пресликување на Поанкаре. Стабилност на периодични орбити. Теорија на Флоке. 

Хаос во системот на Лоренц. Дискретни динамички системи. Хаос во еднодимензионални 

пресликувања. Експоненти на Љапунов. Фрактали. Чудни атрактори. 

 

12. Методи на учење: настава (предавања), нумерички вежби, семинари, колоквиуми, завршен 

писмен и усмен испит 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 60 часови наставни активности + 120 часови други 

форми на активности 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи  30 часови  

16.3 Домашно учење  45 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа                                                  0 бодови                                                      
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17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
                                               30 бодови                                                                                                                                      

17.3.  Активност и учество                                                 15 бодови  

 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 Услов за потпис и полагање на завршен 

испит е присутност на предавања. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22

.1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Steven H. Strogatz 

Nonlinear dynamics and chaos: 

with applications to physics, 

biology, chemistry and engineering 

(Studies in nonlinearity) 

Westview 

Press  
2000 

2.     

3.     

22

.2 

Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Edward Ott 

Chaos in dynamical systems 

Cambridge 

University 

Press 

2002 

2.     
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1. Наслов на нaставниот предмет Квантни компјутери 

2. Код 2Ф23-21 

3. Студиска програма 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/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Даница Крстовска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Продлабочување на знаењата од квантната механика што лежат во основите на 

компјутерите на новата генерација - квантните компјутери.  

 Проучување на квантно-механички системи како модели за реализација на меморија.  

 Проширување на знаењата  за складирање и пренос на информации врз база на 

квантната механика. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Квантни компјутери и квантни пресметки 

 Корекции на грешки. 

 Ентропија и информации. 

12. Методи на учење: предавања, самостојни задачи, подготовка на семинари. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време 90+90 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, 

тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 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 

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. Dirc Bouwmeester, 

Artur Ekert, Anton 

Zeilinger  

The Physics of Quantum 

Information – Quantum 

Cryptography,  

Springer 

 

2000 
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Quantum Teleportation, 

Quantum Computation 

 

     

     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael A. Nielsen, 

Isaac I. Chuang 

Quantum Computation and 

Quantum Information 

Cambridge 

University 

Press 

2000 

 

2. Willi-Hans Steeb, 

Yorick Hardy 

Problems and solutions in 

Quantum Computing and 

Quantum Information 

World 

Scientific 

Publishing 

Co. Pte. Ltd. 

2006 
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1. Наслов на нaставниот предмет Транспортни процеси во органски 

проводници 

2. Код 2Ф24-21 

3. Студиска програма 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/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Даница Крстовска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

    Воведување во фасцинантниот свет на органските проводници и суперпроводници во услови 

на ниски температури и високи магнетни полиња.  

   Запознавање со широка класа на физички ефекти кои што се експериментално набљудувани 

во органските проводници и суперпроводници. 

11. Содржина на предметната програма: 

Физички својства на квази-дво-димензионалните органски проводници во силни магнетни 

полиња 

• кристална структура 

• Ландау квантизација и квантни осцилации 

• Лифшиц-Косевич формула 

• други осцилаторни ефекти 

• ефективна маса 

• магнетен пробој 

• аголни осцилации на отпорот и топологии на Ферми површините 

Слоести органски проводници во силни магнетни полиња 

• аголни осцилации на орпорот во магнетно поле  

• други ефекти во наклонето магнетно поле 

• магнетни квантни осцилации 

Ефекти на отпорот во ниско-димензионални органски метали во силно магнетно поле 

• помеѓуслојни топологии на Ферми површините 

• транспортни ефекти во силно магнетно поле 

• Шубников де Хаас мерења и расејување на квазичестичките во силни магнетни полиња 

12. Методи на учење: предавања, 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 

60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, 

тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 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 

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) 
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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 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. Група автори The Physics of Organic 

Superconductors and 

Conductors 

 

Springer-

Verlag Berlin 

Heidelberg, 

Editor: Andrei 

Lebed  

2008 

 

     

     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Takehiko Mori  Electronic Properties of 

Organic Conductors 

 

Springer, 

Japan 

2016 
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1. Наслов на нaставниот предмет Молекуларна квантна механика 

2. Код 2Ф25-21 

3. Студиска програма 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/2 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): 

 Совладување на нумеричките методи за изучување на електронската структура на 

молекулите. 

 Продлабочување на знаењата за заемодејствата на молекулите со надворешни полиња, 

како и за нивните електрични и магнетни својства. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Приближни методи. Стационарна теорија на пертурбации за двонивовски и 

повеќенивовски системи. Варијационен метод. Теорема на Хелман-Фајнмен. 

Нестационарна теорија на пертурбации. Динамика на двонивовски системи. Динамика 

на повеќенивовски системи. Време на живот и веројатности за премин во присуство на 

временски зависна пертурбација. Метод на Гринови функции.  

 Многуатомски молекули. Теорија на молекулски орбитали. 

 Пресметување на електронската структура. Нумерички методи (HF, DFT, Молер-

Плесетова теорија на пертурбации, метод на интеракција на конфигурации, метод на 

спрегнати кластери). Програмски пакети за изучување на електронската структура. 

 Електрични својства на молекулите. Функции на одѕив (поларизабилност, 

пермеабилност, диелектрична константа, пертурбации во присуство на електрично 

поле). 

 Магнетни својства на молекулите. Функции на одѕив (магнетна сусцептибилност, 

пермеабилност, парамагнетизам, пертурбации во присуство на магнетно поле). 

 Електронски траспорт низ молекулски системи. Модели и компјутерски симулации. 

Преглед на современите истражувања и основи на молекуларната спинтроника. 

12. Методи на учење: предавања, аудиториски 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 75+105 

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  35 бодови 

17.3.  Активност и учество  5 бодови 

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) 
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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 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. P. Atkins, R. 

Friedman  

Molecular quantum 

mechanics 

Oxford 

University 

Press  

2005 

(четврто 

издание) 

 

2. J. Foresman, A. E. 

Frisch 

Exploring Chemistry with 

electronic structure 

methods 

Gaussian, 

Inc., 

Wallingford 

2015 

(трето 

изданиe) 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. P. Fulde Electron correlations in 

molecules and solids 

Springer-

Verlag 

1991 

 

  2. S. Sanvito Molecular spintronics Chem. Soc. 

Rev. 40, 

3336-3355 

2011 
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П Р И Л О Г   5 

 

 

Н а с т а в е н   к а д а р 
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1. Име и презиме ОЛГА ГАЛБОВА 

2. Дата на раѓање 6.11.1960 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

инженер по 

физика 

1984 ПМФ - Скопје 

Магистер по 

физички науки 

1991 ПМФ - Скопје 

Доктор по 

физички науки 

1997 ПМФ - Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Физика Физика на 

кондензирана 

материја - теорија 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Физика Физика на 

кондензирана 

материја - теорија 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно-

математички 

факултет - Скопје 

Редовен професор по група 

предмети од теориска и општа 

физика 

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

на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Квантна механика Сите студиски програми на 

Институтот за физика при ПМФ - 

Скопје 

2. Општа физика 1 – А ниво Применета хемија – ПМФ Скопје 

 3. Балистика 1 Форензичка физика – ПМФ Скопје 

 4 Балистика 2 Форензичка физика - ПМФ Скопје 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Квантна теорија на поле Теориска физика – ПМФ Скопје 

2. Вовед во општа теорија на 

релативност 

Теориска физика – ПМФ Скопје 

 3. Историја на астрономија Астрономија и астрофизика – ПМФ 

Скопје 

Методика на наставата по физика – 

ПМФ Скопје 

    

    

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Електронска теорија на метали Физика, ПМФ - Скопје 

2. Расејување и апсорпција на 

електромагненти бранови 

Физика, ПМФ - Скопје 
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10. 

 

 

 

 

 

O. 

Galbova, 

V. G. 

Peschansky 

and D. I. 

Stepanenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. V. G. Peschansky, O. 

Galbova & K. 

Yiasemides 

Shubnikov–de Haas 

Thermoelectric Field 

Oscillations in Layered 

Conductors in the Vicinity of a 
Topological Lifshits 
Transition 

Journal of 

Experimental and 

Theoretical 

Physics,  

Volumе129, Pages 

292–297 (2019) 

2. O. Galbova, V. 

Peschansky, D. 

Stepanenko 

Magnetotransport phenomena 

in layered conductors under 

magnetic breakdown 

International 

Journal of Modern 

Physics B, Vol. 

31, 1750114 

(2017) 

3. O. Galbova 

 

Magnetic-breakdown 

oscillations of Nernst-

Ettingshausen field in layered 

conductors 

Condensed Matter 

Physics,  Vol. 19, 

No 3, 33701: 1–7 

(2016) 

4. V. G. Peschansky, 

O. Galbova, R. Hasan 

 

Magnetic-breakdown 

oscillations of the 

thermoelectric field in layered 

conductors 

Journal of 

Experimental and 

Theoretical 

Physics,  

Volume 

123, Issue 6, pp 

1060–1067  

(2016) 

5. O. Galbova, V. G. 

Peschansky and D. I. 

Stepanenko 

Galvanomagnetic effects in 

organic conductors under 

condition of topological phase 

transition 

Low Temperature 

Physics, 41, № 7, 

p. 691-698 (2015) 

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Учесник Електроакустични и 

термомагнетни феномени во 

ниско-димензионални 

органски спроводници 

МОН 

2006 - 2009 

2. Учесник Фотометриски и 

астрометриски изучувања 

на астероиди и комети. 

Теориски истражувања на 

звезди 

МОН 

2006 - 2009 

  Учесник „Education System in Forensic 

Sciences for the Republic of 

Macedonia“ 

2007 – 2009 

Темпус проект 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447
https://link.springer.com/journal/11447/123/6/page/1
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11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 23 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски дисертации  

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

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

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

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен 

собир/ 

конференција  

1.    
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1. Име и презиме НАЦЕ СТОЈАНОВ 

2. Дата на раѓање 21.01.1964 

3. Степен на образование ISCED 8-2011 

4. Наслов на научниот степен доктор по физички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 1990 ПМФ 

Магистратура 1995 ПМФ 

Докторат 2003 ПМФ 

6. 
Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 

Квантна и 

статистичка 

физика 

7. 
Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Интеракција јон-

материја 

8. 

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

ПМФ-УКИМ 

Редовен професор по 

статистичка физика и примена 

на компјутерите во физиката 

9. 

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

на студии 

9.1 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Примена на компјутерите во физиката 
Применета физика 

/ Институт за физика на ПМФ 

2. Програмски пакети во физиката 
Физика на компјутерски хардвер 

/ Институт за физика на ПМФ 

3. Статистичка физика 
Теориска физика 

/ Институт за физика на ПМФ 

9.2 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Фазни премини и критични појави 
Теориска физика 

/ Институт за физика на ПМФ 

2. 
Методологија на научно-истражувачката 

работа во образованието по физика 

Наставна физика 

/ Институт за физика на ПМФ 

9.3 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Компјутерски симулации во физиката 
Физика 

/ Институт за физика на ПМФ 

2.   

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов 

Издавач/год

ина 

1.  J. Velevska, M. 

Pecovska-Gjorgjevich, 

N. Stojanov, M. 

Najdoski 

Electrochromic Properties of Prussian 

Blue Thin Films Prepared by Chemical 

Deposition Method 

Int.J.S. Basic 

and Applied 

Research, 

Vol 25 (3): 

380-392 

(2016) 
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2.  J. Velevska, M. 

Pecovska-Gjorgjevich, 

N. Stojanov 

Electrochromic Nickel Oxide Thin Films 

for Solar Light Modulation 

Int.J.S. Basic 

and Applied 

Research, 

Vol 31 (3): 

94-104 

(2017) 

3. J. Velevska, N. 

Stojanov, M. Pecovska-

Gjorgjevich, M. 

Najdoski 

Electrochromism in tungsten oxide thin 

films prepared by chemical bath 

deposition 

J. 

Electrochem. 

Sci. Eng. Vol 

7(1) : 27-37 

(2017) 

4. N. Stojanov, S. Petrovic 

and D. Jakimovski 

Influence of nuclear multiple scattering 

on axially channeled protons in a bent 

crystal 

Nuclear 

Technology 

& Radiation 

Protection 

33, (2018), 

195-200 

5. M. C. Raportaru, L. 

Barandovski, N. 

Stojanov, D. 

Jakimovski 

Cross sections for electron capture in 

Li3++H(1s) collisions 

in debye plasmas 

Romanian 

Reports in 

Physics 70, 

203 (2018) 

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач/година 

1. 
М. Мијатовиќ 

(раководител) 

Квантна механика на 

неутрални честици со 

спин1/2 

 

2. 
Д. Гершановски 

(раководител) 

Минералите од Алшар како 

детектори на соларни 

неутрина 

 

3. 
Б. Вељаноски 

(раководител) 

Каналирање на 

релативистички јони во 

закривен кристал на 

силициум 

 

4. 
Д. Крстовска 

(раковидител) 

Електроакустични и 

термомагнетни појави во 

нискодимензионални 

органски спроводници 

 

5.    

10.3 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач/година 

1. 
Н. Стојанов и Б. 

Вељаноски 

Вовед во компјутерска 

физика 
/ 

2.    

3.    

4.    

5.    

 10.4 

Печатени стручни трудови во оследните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач/година 

1. Н. Стојанов 

Улогата на гасните планети 

во создавањето на 

планетарните системи 

МАД/2016 
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2. Н. Стојанов Меѓуѕвездена прашина МАД/2017 

3. Н. Стојанов Паралелни вселени МАД/2018 

4. Н. Стојанов 
Светлата страна на темната 

материја 
МАД/2019 

5. Н. Стојанов Животот на вселената МАД/2020 

11. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 4 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски дисертации / 

12. 

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

12.1 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

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

години 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3 

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

Ред. 

број 
Автори Наслов на трудот  

Меѓународен собир/ 

конференција  

1.    

2.    

3.    
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1. Име и презиме ДАНИЦА КРСТОВСКА 

2. Дата на раѓање 21.07.1972 

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

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки  

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Дипломиран инженер 

по физика 

1995 УКИМ-ПМФ Скопје 

Магистер по физички 

науки  

1998 УКИМ-ПМФ Скопје 

Доктор по физички 

науки  

2004 УКИМ-ПМФ Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Физика на 

кондензирана материја 

– теорија и 

експеримент 

7. Подрачје,поле и област на 

научниот степен doktor 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Физика на 

кондензирана материја 

– теорија и 

експеримент 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

УКИМ-ПМФ Вонреден професор за областите 

теориска и општа физика 

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

на студии 

9.

1 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција  

1. Математичка физика 1 Физика / ПМФ 

2. Математичка физика 2 Физика / ПМФ 

 3. Избрани делови од Математичка физика  Физика / ПМФ 

9.

2 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Квантна механика-напреден курс  Физика / ПМФ 

2. Квантни компјутери  

 3. Транспортни процеси во органски 

проводници 

 

9.

3 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на огрански суперспроводници 

и  спроводници  

Физика / ПМФ 

2. Зебеков и Нернст ефект во органски 

суперспроводници 

Физика / ПМФ 

  3. Линеарна и нелинеарна генерација на 

високо-фреквентни акустични бранови 

во органски суперспроводници 

Физика / ПМФ 

10. 

 

Селектирани резултати во следните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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10

.1 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/годин

а 

1. D. Krstovska, A. 

Skeparovski 

Surface-state energies and wave 

functions in layered organic 

conductors 

Z. Naturforsch. 

A /2020 

2. D. Krstovska Magnetic-field-induced surface 

quantum states in 

organic conductors 

Philosophical 

Magazine 
/2020 

3. D. Krstovska, Eun Sang 

Choi, Eden Steven 

Thermopower Quantum Oscillations 

in the Charge 

Density Wave State of the Organic 

Conductor 

‑(BEDT‑TTF)2KHg(SCN)4 

Journal of Low 

Temperature 

Physics /2019 

4. D. Krstovska, B. 

Mitreska, A. Skeparovski 

Near-surface thermal generation of 

longitudinal bulk acoustic waves in 

organic conductors 

Europhysics 

Journal Plus 

/2019 

5. Biljana Mitreska, Danica 

Krstovska 

In-plane second harmonic wave 

generation in multiband organic 

conductors 

AIP 

Conference 

Proceedings 
/2019 

10

.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Д. Крстовска, О. 

Галбова, Н. Стојанов, В. 

Песчански, О. 

Кириченко и Т. Сандев  

Електроакустчни и 

термомагнетни појави во 

ниско-димензионални 

проводници 

(национален) 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ /2006-2009 

2. M. Damnjanovic, T. 

Vukovic, S. Dmitrovic, 

D. Krstovska i dr. 

EU: FP6-2004-INCO-

WBC-SSA-3 026303 

NANOLABFOR: 

REINFORCING 

NANOSTRUCTURE 

LABORATORY 

(me|unaroden) 

Nanolaboratorija, Fakultet 

za fizika, Univerzitet vo 

Belgrad/2006-2009 

3. D. Krstovska Angular dependent 

thermopower in organic 

conductor 

‑(BEDT‑TTF)2KHg(SC

N)4 in high magnetic fields 

National High Magnetic 

Field Laboratory, Florida 

State University, 

Tallahassee, Florida, 

USA/2010-2011 

4. D. Krstovska Magnetothermpower of a 

single closed orbit system 

National High Magnetic 

Field Laboratory, Florida 

State University, 

Tallahassee, Florida, 

USA/2011-2012 

5. D. Krstovska Search for magnetic field 

induced superconductivity 

in UFeGe 

National High Magnetic 

Field Laboratory, Florida 

State University, 

Tallahassee, Florida, 

USA/2012-2013 

10

.3 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
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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 1 

11

.2 

Магистерски работи 1 

11

.3 

Докторски дисертации / 

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

12

.1 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. D. Krstovska, A. 

Skeparovski 

Surface-state energies and 

wave functions in layered 

organic conductors 

Z. Naturforsch. A /2020 

2. D. Krstovska Magnetic-field-induced 

surface quantum states in 

organic conductors 

Philosophical Magazine 
/2020 

3. D. Krstovska, Eun Sang 

Choi, Eden Steven 

Thermopower Quantum 

Oscillations in the Charge 

Density Wave State of the 

Organic Conductor 

‑(BEDT‑TTF)2KHg(SC

N)4 

Journal of Low 

Temperature Physics /2019 

4. D. Krstovska, B. 

Mitreska, A. Skeparovski 

Near-surface thermal 

generation of longitudinal 

bulk acoustic waves in 

organic conductors 

Europhysics Journal Plus 

/2019 

5. Biljana Mitreska, Danica 

Krstovska 

In-plane second harmonic 

wave generation in 

multiband organic 

conductors 

AIP Conference 

Proceedings /2019 

6. D. Krstovska, B. Mitreska General Green's functions 

method for thermoacoustic 

generation in anisotropic 

organic conductors 

Romanian Journal of 

Physics /2018 

12

.2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. D. Krstovska, A. 

Skeparovski 

Surface-state energies and 

wave functions in layered 

organic conductors 

Z. Naturforsch. A /2020 

2. D. Krstovska Magnetic-field-induced 

surface quantum states in 

organic conductors 

Philosophical Magazine 
/2020 

12

.3 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 

конференција  

1. D. Krstovska, E. S. 

Choi, E. Steven 

Possible coexistence of 

charge density wave order 

and superconductivity in the 

organic superconductor -

(ET)2Cu(NCS)2 

13th International 

Symposium on Crystalline 

Organic Metals, 

Superconductors and 

Ferromagnets 

(ISCOM2019), Tomar, 

Portugal, 22-27 09 2019 

2. D. Krstovska, B. 

Mitreska 

In-plane second harmonic 

wave generation in 

multiband organic 

conductors 

10th International 

Conference of Balkan 

Physical Union – 

BPU10, Sofia, 

Bulgaria, 26 – 30 08 

2018. 

3. D. Krstovska Quantum oscillations of 

thermopower in the charge 

density wave state of organic 

conductor α- (BEDT – 

TTF)2KHg(SCN)4 

10th International 

Conference of Balkan 

Physical Union – 

BPU10, Sofia, 

Bulgaria, 26 – 30 08 

2018. 

 

  4. D. Krstovska Probing the ground state of 

the anisotropic organic 

conductors by thermopower 

measurements 

33rd Turkish Physical 
Society International 
Physics Congress, 

Bodrum, Turkey, 6–9 
09 2017 
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1. Име и презиме СУЗАНА ТОПУЗОСКИ 

2. Дата на раѓање 28.05.1974 

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

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор по физички 

науки 

2009 УКИМ, ПМФ-Скопје 

Магистер по 

физички науки 

2003 УКИМ, ПМФ-Скопје 

Дипломиран 

инжењер по физика,  

Дипломиран 

професор по физика 

1999 УКИМ, ПМФ-Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Оптика-теориска и 

експериментална 

7. Подраје,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Оптика-теориска и 

експериментална 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

УКИМ, ПМФ-

Скопје 

Редовен професор за областите оптика и 

општа физика 

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

студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.  Физичка и квантна оптика Теориска физика/Институт за физика, 

ПМФ-УКИМ  

2. Оптика Математика-Физика /ПМФ-УКИМ 

 

 3. Електромагнетизам Математика-Физика /ПМФ-УКИМ  

 

 4.  Биофизика Ветеринарна медицина/Факултет за 

ветеринарна медицина-УКИМ 

 5. Форензичка слика и видео Форензичка физика/ Институт за физика, 

ПМФ-УКИМ 

    

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  Математика-Физика /ПМФ (нова програма) 

 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Вовед во фотоника  Физика/ПМФ-УКИМ 

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физичка оптика Физика/ПМФ-УКИМ 

2. Модулирање на ласерска светлина и 

примена 

Физика/ПМФ-УКИМ 

1 

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. S. Topuzoski Diffraction of (l,n)th mode Laguerre-

Gaussian laser beam by a curved fork-

shaped grating 

Journal of Modern 

Optics 67 (2020) 

782-798. 

(Taylor&Francis) 

2. S. Topuzoski 

 

Fresnel and Fraunhofer diffraction of 

(l,n)th-mode Laguerre-Gaussian laser 

beam by a fork-shaped grating 

Journal of Modern 

Optics 66 (2019) 

(Taylor&Francis) 

3. Lj. Janicijevic, S. 

Topuzoski, L. Stoyanov 

and A. Dreischuh 

Fraunhofer diffraction of a Gaussian 

beam by a four-sector binary grating 

with a half period fringes shift 

between adjacent sectors 

Optical and 

Quantum Electronics 

(2019) 51: 71 

(Springer) 

4. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic, L. Stoyanov, 

I. Stefanov and A. 

Dreischuh 

 

Five-vortex spot patterns  generated 

by diffraction of azimuthally X-

shaped beam from a fork-shaped 

grating 

Optics 

Communications 

428 (2018) 206-215. 

(Elsevier) 

 5. Lj. Janicijevic, S. 

Topuzoski, L. Stoyanov 

and A. Dreischuh 

Diffraction of a Gaussian beam by a 

four-sector binary  grating with a 

shift between adjacent sectors 

Optics  

Communication 389 

(2017) 203–211 

10.2 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic and I. 

Gjumandeloski 

Теориски истражувања 

во сингуларната оптика 

Институт за Физика, ПМФ 

(2014-2016) 

 

2. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic, A. Dreischuh 

and L. Stoyanov 

Модулирање на 

ласерски снопови и 

генерирање на оптички 

вортекси 

 

Институт за Физика, ПМФ 

(2017-2020) 

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група автори (С. 
Топузоски-еден од 
авторите) 

Збирка решени 
задачи од натпревари 
по физика - Книга 1 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија, Скопје, 2016 

2. Група автори (С. 
Топузоски-еден од 
авторите) 

Збирка решени 
задачи од натпревари 
по физика - Книга 2 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија, Скопје, 2016 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. С. Топузоски За Нобеловата 
награда по физика за 
2018 година 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија/2018  
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(42. Школа Млади 
физичари,  стр. 30-36) 

2. С. Топузоски  За дифрактограмот 
на молекулата на Б- 
ДНК 

Издавач: Друштво на 
физичарите на Република 
Македонија/2018  
Импулс бр. 56 (декември, 
2018) стр. 22-23. 

3.    

4.    

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 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. S. Topuzoski Diffraction of (l,n)th 

mode Laguerre-Gaussian 

laser beam by a curved 

fork-shaped grating 

Journal of Modern Optics 67 

(2020) 782-798. 

(Taylor&Francis) 

2. S. Topuzoski 

 

Fresnel and Fraunhofer 

diffraction of (l,n)th-

mode Laguerre-Gaussian 

laser beam by a fork-

shaped grating, 

Journal of Modern Optics 66 

(2019) 

(Taylor&Francis) 

3. Lj. Janicijevic, S. 

Topuzoski, L. Stoyanov 

and A. Dreischuh 

“Fraunhofer diffraction 

of a Gaussian beam by a 

four-sector binary grating 

with a half period fringes 

shift between adjacent 

sectors”, 

Optical and Quantum Electronics 

(2019) 51: 71 

(Springer) 

4. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic, L. Stoyanov, 

I. Stefanov and A. 

Dreischuh 

 

“Five-vortex spot 

patterns  generated by 

diffraction of azimuthally 

X-shaped beam from a 

fork-shaped grating” 

Optics Communications  428 

(2018) 206-215. 

(Elsevier) 

5. Lj. Janicijevic, S. 

Topuzoski, L. Stoyanov 

and A. Dreischuh 

Diffraction of a Gaussian 

beam by a four-sector 

binary  grating with a 

shift between adjacent 

sectors 

Optics  Communication 389 

(2017) 203–211 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. S. Topuzoski Diffraction of (l,n)th 

mode Laguerre-Gaussian 

laser beam by a curved 

fork-shaped grating 

Journal of Modern Optics 67 

(2020) 782-798. 

(Taylor&Francis) 

2. S. Topuzoski 

 

Fresnel and Fraunhofer 

diffraction of (l,n)th-

mode Laguerre-Gaussian 

Journal of Modern Optics 66 

(2019) 

(Taylor&Francis) 



77 

 

laser beam by a fork-

shaped grating 

3. Lj. Janicijevic, S. 

Topuzoski, L. Stoyanov 

and A. Dreischuh 

“Fraunhofer diffraction 

of a Gaussian beam by a 

four-sector binary grating 

with a half period fringes 

shift between adjacent 

sectors” 

Optical and Quantum Electronics 

(2019) 51: 71 

(Springer) 

4. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic, L. Stoyanov, 

I. Stefanov and A. 

Dreischuh 

 

“Five-vortex spot 

patterns  generated by 

diffraction of azimuthally 

X-shaped beam from a 

fork-shaped grating” 

Optics Communications  428 

(2018) 206-215. 

(Elsevier) 

5. Lj. Janicijevic, S. 

Topuzoski, L. Stoyanov 

and A. Dreischuh 

Diffraction of a Gaussian 

beam by a four-sector 

binary  grating with a 

shift between adjacent 

sectors 

Optics  Communication 389 

(2017) 203–211 

6.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 

конференција  

1. S. Topuzoski “Transformation of a 

circularly obstructed 

Bessel beam by a fork-

shaped grating” 

International Conference on 

quantum, nonlinear and 

nanophotonics and symposium 

on nano materials and 

technologies (2-5.09. 2019, 

Sofia, Bulgаria) 

2. S. Topuzoski “Fraunhofer diffraction 

of Laguerre-Gaussian 

laser beam of mode (l,n) 

by a fork-shaped grating” 

Winter College on Applications 

of Optics and Photonics in Food 

Science (11-22.02.2019, ICTP, 

Trieste, Italy) 

3.  S. Topuzoski  “Transformation of a 

Laguerre-Gaussian 

LG(l,0) beam by the 

combination of аxicon 

and fork-shaped grating” 

BPU 10 Conference (26-

30.08.2018, Sofia, Bulgaria). 

  4. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic, L. Stoyanov, 

I. Stefanov, A. Dreischuh, 

and I. Stefanov 

“Shaping Laguerre-

Gaussian laser modes 

(with or without phase 

singularities) by using 

fork-shaped gratings” 

International Workshop on 

Advances in Nanomaterials (17-

19.09.2018, Magurele-

Bucharest). 

  5. S. Topuzoski, Lj. 

Janicijevic, L. Stoyanov, 

I. Stefanov and A. 

Dreischuh,  

"Five-vortex spots 

patterns generated from 

azimuthally X-shaped 

beam" 

Winter College on Extreme Non-

linear Optics, Attosecond 

Science and High-field Physics" 

(05-16.02.2018, ICTP, Trieste, 

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

Ред. 

број 
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Општа физика 2 – А ниво  

Хемија - Применета насока – ПМФ 

Скопје 
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Физика, Физика 1 и Физика 2 

Математика – Наставна насока, 
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нанокафези и 

нанореактори, 

динамика, 

спектроскопски 

својства и реактивност 

преку хибриден 
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Билатерален проект МОН – 
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Моделирање на 

пропагацијата на 

контаминирачки 

честички 
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Случајни процеси за 
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European COST 
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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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Автори Наслов Издавач/година 
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(IF = 2,296) 
 

3. E. K. Lenzi, L. R. 
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Taghizadeh, D. Pasterk, 

R. S. Zola, T. Sandev, C. 
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2. I. Petreska Quantum Motion on a 

Comb: an Example of a 
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2nd International 
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Физика Теориска физика 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Институт за физика, 

Природно - 

математички 

факултет, 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј - 

Скопје 

Вонреден професор по теориска физика и 

општа физика 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  
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Csernák 

(ISBN: 978-963-12-9168-1) 

Congressline Ltd., 

Budapest 2017 

2. 
A. Gjurchinovski, E. 
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"Comparison of different numerical 

methods for fractional differential 

equations," Bulletin Mathématique 

42, 61-74 (2018). 

Union of 

Mathematicians of 

Macedonia, 2018 

4. 
Y. Seferi, G. Markoski, 

and A. Gjurchinovski 

"Comparative Analysis of Different 

Numerical Methods for Fractional 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
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