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Табела за структура на елаборатот 

Реден број  Наслов/поднаслов Проверка 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО  

2.1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ  

2.2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА 
АКРЕДИТАЦИЈА 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  

6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ  

1. Карта на високообразовната установа  

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна акредитација  

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма  

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото кадровско 
профилирање 

 

5. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на тригодишни/четиригодишни студии со 
180/240 ектс, студиска програма ______________________, факултет/институт 
__________________ при универзитетот „св. Кирил и методиј“ во скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на тригодишни/четиригодишни студии со 
180/240 ектс, студиска програма ______________________,факултет/институт 
__________________ при универзитетот „св. Кирил и методиј“во скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на тригодишни/четиригодишни студии 
со 180/240 ектс, студиска програма ______________________, факултет/институт 
__________________ при универзитетот „св. Кирил и методиј” во скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 

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

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во прилог бр.4  

8. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма _________________, 
организирана на факултетот/институтот_________________ 

 

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма _________________, на 
факултетот/институтот____________________ 

 

10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма во периодот од 
последнат акредитација 

 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература  

12. Информација за веб-страница  

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

14. 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)  
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15. Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците со 
специфичноста на студиската програма, односно со профилот и квалификацијата на наставно-
научниот кадар 

 

16. Соодветност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и специфичните 
дескриптори 

 

17. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма  

18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо образование и 
споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

 

 ДОКУМЕНТИ  

1. Одлука за усвојување на студиската програма од наставно-научниот совет/научниот совет  

2. Одлука за усвојување на студиската програма од универзитетскиот сенат  

3. Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста  

4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по одредени 
предмети од студиската програма 

 

5. Согласност на универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација на студиска 
програма во друга високообразовна установа 

 

6. Согласност на наставно-научниот/научниот совет за учество на наставникот во реализација на 
студиска програма на друга единица на универзитетот 

 

ПРИЛОГ 
БР. 3  

Содржина на предметните програми  

ПРИЛОГ 
БР. 4  

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

ПРИЛОГ 
БР.  5 

Додаток на диплома  

ПРИЛОГ 
БР. 6 

 

Статут на вискообразовната установа (на уким и на единицата) – линк до веб-страниците 

Извештај од последна самоевалуација (на уким и на единицата ) – линк до веб-страниците 

 

ПРИЛОГ 
БР. 7 

 

Копија од решението за акредитација на високообразовната установа издадено од одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование на република македонија 

 

ПРИЛОГ 
БР. 8 

Договори за закуп  

ПРИЛОГ 
БР. 9 

 

Копија од решението за исполнување  на условите за почеток со работа на студиската програма, 
издадено од министерството за образобание и наука на република северна македонија 
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  Прва акредитација 

  Повторна акредитација 

   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовната установа 

Природно-математички факултет - Скопје 

Адреса/Седиште 

Ул. „Архимедова“ бр. 3 – Скопје 

ЕМС  Матичен број 

6462618  6462618 

Телефон  Факс 

02 3249-806  02 3228-141 

Електронска пошта                              Веб-страница на установата 

pmf@pmf.ukim.mk  www.pmf.ukim.edu.mk 

2.1.  ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ 

Назив на основачот Собрание на Република Македонија 

 

Назив на актот за основање Закон на Универзитетот во Скопје 

 

Број и датум на актот за основање 
Бр. 4/1949 Службен весник на  
Народна Република Македонија 

 

Промени  во основачките права 

(називи на првиот основач и на правните 
следбеници на основачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнување 
на условите за почеток со работа и дејност 
издадено од Министерството за образование 
и наука на Република Северна Македонија 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација 
на високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на Република Северна 
Македонија 

/ 

Број и датум на Решението за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар  

/ 
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2.2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Назив на основачот Собрание на НР Македонија 
 
Назив на актот за основање Решение на Владата на НР Македонија 

 
Број и датум на актот за основање 29.11.1946 

 
Промени во основачките права 
(називи на првиот основач и на правните 
следбеници на основачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнување 
на условите за почеток со работа и дејност 
издадено од Министерството за образование 
и наука на Република Северна Македонија 

Бр. 338 од 18.06.1946 

 

Број и датум на Решението за акредитација 
на високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на Република Северна 
Македонија 

 

Број и датум на Решението за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар  

0807-9/7492/1 од 13.3.2009 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

X Државна  Приватна  Мешовита 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

а) Научно подрачје (научноистражувачко поле 
од прво ниво) 

Природно-математички (1), општествени (5), хуманистички (6) 
науки 

 

б) Научно поле (научноистражувачко поле од 
второ ниво)  

Сите полиња од научно подрачје 1 
Од научното подрачје 2 (225) 
Од научното подрачје 4 (413, 414) 
Од научното подрачје 5 (501, 502, 514) 
Од научното подрачје 6 (610) 

 

в) Научна област Сите области од горенаведените научни полиња 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Име и презиме, функција (ректор/декан/директор) 
Проф. д-р Александар Скепаровски, декан 

 
Датум и акт на именување 
Одлука за потврдување на избор на декан бр. 02-132/3 од 29.1.2021 година донесена на 7 седница 
на Универзитетскиот сенат на УКИМ 
Контакт-телефон  Е-пошта 
071672403; 071236280  dekan@pmf.ukim.mk 
Лице за контакт 
Име и презиме  Телефон  Е-пошта 
проф. д-р Оливер Зајков  075 43 83 57  zoliver@pmf.ukim.mk 

 
 

Датум: М.П Овластено лице 
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6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ 

1. Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018);   

2. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење  високообразовна 
дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); Класификација на научните подрачја, полиња и 
области според Мегународната фраскатиева класификација;  

3. Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, 
стандардите за акредитација и евалуација, како и за други прашања во врска со работата на Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4. Правилник за задолжителните компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми од прв, втор и трет 
циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, бр. 25/11);  

5. Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовите установи 
и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6. Уредбата за Националната рамка на високообразовните квалификации (Службен весник на Република 
Македонија бр. 154/2010); 

7. Правилник за содржината и формата на дипломата, на упатството за изготвување додаток на дипломата и на 
другите јавни исправи (Службен весник на Република Македонија бр. 84/09); 

8. Закон за воената академија (Службен весник на Република Македонија бр.83/2009); 

9. Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба со јавноста (Службен 
весник на Република Македонија бр. 148/13); 

10. Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите  (Службен весник на 
Република Македонија бр. 71/09 и 120/10); 

11. Правилник за условите што треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за 
изведување клиничка настава (Службен весник на Република Македонија бр. 71/09 и 120/10); 

12. Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина (Службен 
весник на Република Македонија бр. 16/13); 

13. Закон за признавање на професионалните квалификации (Службен весник на Република Македонија бр. 171/10); 

14. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност (Службен 
весник на Република Македонија бр. 65/13); 

15. Закон за научно-истражувачката дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 46/08, 103/08, 24/11 и 
80/12); 

16. Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, 
основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15); 

17. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник бр. 425 од 28.6.2019); 

18. Решение за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на Република Македонија и 

19. Други акти. 
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Список на задолжителни компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми 

1. Карта на високообразовната установа 

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 

туризам 1409-156/3 од 
19.3.2018 

УП1бр.14 од 30.8.2018 

                                    

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
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етнологија и 
антропологија 

17-527/3 од 
17.8.2017г. 

14-2270 од 17.11.2017 г. 

 

менаџмент и 
заштита на 
културно 
наследство 

1409-389/4 од 
24.9.2020 

во постапка 

                                                     МАТЕМАТИКА 

наставна 
математика 

 

17-225/2 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 
од 10.1.2018  

теориска 
математика 

 

17-225/3 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 
од 10.1.2018 

математичко 
програмирање 

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

13-9101/4 од 14.08.2013 

студиска програма: 
математичка 
економија 

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

13-9101/4 од 14.08.2013 

Актуарска и 
финансиска 
математика  

17-225/4 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 
од 10.1.2018 

Применета 
математика  

17-225/5 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 
од 10.1.2018 

Математика -
информатика 

17-226/2 од 
28.3.2017 

УП1 14-939 од 
10.05.2017 

 

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

Биологија-хемија 17-529/7 од 
23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 
08.05.2017 

 

Математика -
информатика 

17-226/2 од 
28.3.2017 

УП1 14-939 од 
10.05.2017 

 

Математика-физика  1409-186/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 
30.8.2018 

 

ФИЗИКА 

Наставна физика 17-477/2 од 
12.7.2017 

УП1 14-1626 од 
25.9.2017 

Теориска физика 17-222/2 од 
23.3.2017 

УП1 14-853 од 8.5.2017 

 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

11 

 

Применета физика 17-373/2 од 
13.1.2017 

УП1 14-410 од 
20.4.2017 

 

Геофизика и 
метеорологија 

17-475/2 од 
12.7.2017 

УП1 14-1626 од 
25.9.2017 

Астрономија и 
астрофизика 

17-374/2 од 
13.1.2017 

УП1 14-410 од 
20.4.2017 

 

Медицинска 
физика 

17-476/2 од 
12.7.2017 

УП1 14-1626 од 
25.9.2017 

Физика на 
компјутерски 
хардвер 

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

13-9101/4 од 14.8.2013 

Форензичка физика 12-305/2 од 
13.3.2013 

13-7583/4 од 20.5.2013 

Физика на сончева 
енергија 

12-305/3 од 
13.3.2013 

13-7583/4 од 20.5.2013 

ХЕМИЈА 

наставна хемија 17–528/2 од 
23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 
08.05.2017 

 

применета хемија 17–526/2 од 
23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 
08.05.2017 

 

применета хемија – 
аналитичка 
биохемија 

1409-525/3 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 
4.7.2019 

применета хемија – 
хемија на 
животната средина 

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

28.11.2012 

13-9101/4 од 14.08.2013 

 

Назив на 
студиската 
програма 

ВТОР ЦИКЛУС 

Решение од одбор 
за акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

 

БИОЛОГИЈА 

биохемиja и 
физиологија 

1409-62/7 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-582 од 
22.3.2018г. 

едукација во 
наставата по 
биологија 

1409-62/2 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

екологија и 
биосистематика, 
модул екологија 

1409-62/3 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 
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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  

картографија и 
географски 
информациски 
системи 

1409-272/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243  

од 18.1.2019  

просторно 
планирање  

08-345/4 од  

12.5.2021 г. 

Во постапка 

 

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 
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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 

 

    

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 
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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. 

 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и 
антропологија 

1409-443/2 од 

7.2.2019 

УП 1 бр. 14-3577 од 
3.5.2019г 

 

МАТЕМАТИКА 

математички 
науки и примени 

1409-80/2 од 
16.10.2018г 

УП 1 бр. 14-2835 од 
18.1.2019г. 

 

ФИЗИКА 

физика 1409-412/2 од 
21.3.2018г. 

УП1 бр. 14-848 од 
19.4.2018 

 

ХЕМИЈА 

хемија 1409-58/2 од 
4.4.2018 

УП 1 бр. 14-5498 од 
21.5.2018  

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за кои е 
добиена акредитација 

Природно-математичко, техничко-технолошко, општествено, 
хуманистичко 
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Единици во состав на 
високообразовната установа 

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

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

ПРВ ЦИКЛУС 

 

Студиски програми по биологија 

Биологија (за наставен кадар во средно образование) 

Биохемија и физиологија 

Екологија 

Молекуларна биологија со генетика  

Нутриционизам 

Студиски програми по географија 

Наставна географија 

Географски информациски системи 

Демографија 

Туризам 

Студиска програма по етнологија и антроплогија 

Етнологија и антропологија 

Менаџмент и заштита на културно наследство 

Студиски програми по информатика (4-годишни студии) 

Информатичко образование 

Компјутерски науки 

Информациски системи 

Програмско инженерство 

Компјутерски архитектури и мрежи 

Студиски програми по информатички технологии (3-годишни 
студии) 

Интернет и мобилни технологии 

Администрирање на компјутерски мрежи 

Студиски програми по математика 

Наставна математика 

Теориска математика 

Математичка економија 

Математичко програмирање 

Актуарска и финансиска математика 

Применета математика 

Математика-информатика  

Студиски програми по физика 

Наставна физика 

Теориска физика 

Применета физика 
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Геофизика и метеорологија 

Астрономија и астрофизика 

Медицинска физика 

Физика на компјутерски хардвер 

Форензичка физика 

Физика на сончева енергија 

Студиски програми по хемија  

Наставна хемија 

Применета хемија 

Применета хемија – Аналитичка биохемија 

Применета хемија – Хемија на животната средина 

Двопредметни студии 

Биологија-хемија 

Математика-физика 

Математика-информатика  

 

ВТОР ЦИКЛУС 

Студиски програми по биологија 

Биохемија и физиологија 

Едукација во наставата по биологија 

Екологија и биосистематика, модул екологија 

Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 

Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 

 Форензичка биологија 

Биологија-микробиологија 

 

Студиски програми по географија 
Картографија и географски информациски системи  
Демографија 
Туризам двегодишни 
Туризам едногодишни 
Просторно планирање  

Студиска програма по етнологија и антроплогија 
Етнологија и антропологија 

Студиски програми по математика 
математички науки и примена 
математичко образование во основно и средно училиште 

применета математика -математичко моделирање и 
оптимизација  
применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко 
моделирање во економија 

Студиски програми по физика 

применета физика,  

теориска физика,   

медицинска физика,  
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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 

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. 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

18 

 

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 инстру-
менти (FT интерферометар и класичен спектрофотометар); Микро-
раман спектрометар; ултравиолетови/видливи спектрофотометри; 
гасен хроматограф; гасен хроматограф со масен детектор; течен 
хроматограф (HPLC); течен хроматограф со масен детектор; два 
електрохемиски инструменти (потенциостат/галваностат); два 
мобилни, микропотенциостати (погодни за работа со студенти); 2D-
електрофореграм 
пламенфотометар; неколку рефрактометри; кондуктометри; 
поголем број рН-метри; аналитички ваги; сушари; печки за жарење; 
центрифуги; апаратура за добивање дестилирана вода; 
Апаратура за X-зраци Leybold; Осцилоскоп Voltcraft 630; 
Мултиметар Voltcraft 401; Мултиметар CHY 21; Мултиметар OGSM 
61; Мултиметар OGSM 61; Стабилизиран исправувач Voltcraft TNG 
30; Стабилизиран исправувач PS-302-A; абилизиран исправувач 
Iskra MA 4165; Функциски генератор Iskra MA 3733; Реглер 
трансформатор Iskra; Дигитален мултиметар HP 34401А; Дигитален 
мултиметар, рачен MY 68; Стробоскоп MA13900; Луксметар PLM-
3; Ехоскоп Lehfeldt; Демонстрационен осцилоскоп ED-2; RC 
Генератор Iskra 3605; Дигитален мултиметар HP 34401А; LCR метар 
HP 3284 А; Систем мултиметар HP 3458 А; Пикоамперметар HP 
4140 Б; Микроскоп МЦ80 ЗЕИСС; Тест Печка WTC Binder; Ќелија 
за диелектрични константи на течности; Ќелија за диелектрични 
константи на тврди тела; Прецизен потенциометар Dieselhorst 
Т2334; Мултифлекс галванометар Т6441; Вестонова стандардна 
ќелија 3500/БД; Луксметар PU 150; Амперметар Х&Б; 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 сцинти-
лоскопски 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 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

19 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Податоци за учебната 2016/2017 година: 

МАТЕМАТИКА  

Редовни студенти 

I година: 35 

II година: 23 

III година: 26 

IV година: 22  

IX- XV семестар: 30 

Вонредни студенти и Проект 35/45 

I година: 1 

II година: / 

III година: 1 

IV година: 1 

IX- XV семестар: 3 

МАТЕМАТИКА-ИНФОРМАТИКА  

Редовни студенти 

I година: 3 

II година: 2 

III година: 3 

IV година: 2  

IX- XV семестар: 3 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: 1 

IV година: / 

IX- XII семестар: / 

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

 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ  (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

Редовни студенти 

I година: 3 

II година: 2 

III година: / 

IV година: 2  

IX- XV семестар: 7 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: 1 

II година: / 

III година: / 

IV година: 1 

IX- XV семестар: 5 
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 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИМ):  
10,41 

 

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

ФИЗИКА  

Редовни студенти 

I година: 26 

II година: 12 

III година: 14 

IV година: 23 

IX- XV семестар: 14 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: 1 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 2 

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

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

ХЕМИЈА  

Редовни студенти 

I година: 47 

II година: 31 

III година: 38 

IV година: 38  

IX- XV семестар: 54 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: 5 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 5 

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

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

БИОЛОГИЈА  

Редовни студенти 

I година: 83 

II година: 83 

III година: 71 

IV година: 63  

IX- XV семестар:152 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 2 

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

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА) 

Редовни студенти 

I година: 3 

II година: / 

III година: / 

IV година: 1  

IX- XV семестар: 4 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: 3 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: 1 

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

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

Редовни студенти 

I година: 106 

II година: 65 

III година: 70 

IV година: 63  

IX- XV семестар:92 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: 5 

II година: 9 

III година: 10 

IV година: 6 

IX- XV семестар: 12 

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

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

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

Редовни студенти 

I година: 7 

II година: 9 

III година: 6 

IV година: 4  

IX- XV семестар: 17 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: 6 

II година: 1 

III година: / 

IV година: 3 

IX- XV семестар: 5 

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

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

ИНФОРМАТИКА (четиригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: / 

II година: / 

III година: 1 

IV година: 1  

IX- XV семестар: 8 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IV година: / 

IX- XV семестар: / 

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  

Редовни студенти 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IX- XV семестар: 20 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 

I година: / 

II година: / 

III година: / 

IX- XV семестар: 1 

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

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

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

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

Согласно Статутот на УКИМ член 307 самоевалуацијата се 
спроведува на интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот 
процес се врши врз основа на Упатството за самоевалуација и 
обезбедување и оценување на квалитетот на единиците на 
Универзитетот, донесено од Универзитетскиот сенат (9 
седница/30.04.2013). 

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

Последната надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2014/15 
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 Македонија, припаѓаат на трудовите објавени од научниот 
кадар на ПМФ. Според анализата направена во 2018 година врз 
основа на базата SCOPUS, научниот кадар на ПМФ објавил повеќе 
од 2200 публикации цитирани од оваа база (која е една од 
најрелевантните бази за анализа на научната публицистика). Покрај 
тоа, Факултетот е носител на меѓународни проектни активности 
поддржани од престижни фондации како што е „Александар фон 
Хумболт“ фондацијата, програмата за наука на НАТО алијансата, 
итн.   

Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има 
свои претставници во секоја од изминативе 4 години. Покрај тоа, дел 
од научниот кадар на ПМФ е носител на престижни државни награди, 
како што се, на пример, наградата Гоце Делчев и наградата за 
најдобар научник на Претседателот на Р. Македонија, потоа, награди 
на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и Методиј“ и плакети за 
заслуги,  потоа наградата на МАНУ за најдобар млад научник итн. 
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 
акредитација 

1 Назив на студиската програма  Наставна физика 
2 Назив на единица на Универзитетот Природно-математички факултет 
3 Научно подрачје  

(Фраскатиева класификација) 
1.Природно-математички науки 

4 
Научно поле и научна, стручна или 
уметничка област  
(Фраскатиева класификација) 

103. Физика 
10 323. Друго - Наставна физика 

5 Вид на студии Прв циклус додипломски академски студии 
6 Оптовареност на студиската програма 

изразена во ЕКТС- 
кредити  

240 кредити 
 

7 Степен или ниво на квалификација 
што се стекнува со завршување на 
студиите според Националната рамка 
на квалификации 

VI A 

8 Академски или стручен назив 
(профил) со кој се стекнува студентот 
по завршувањето на студиската 
програма 

Дипломиран професор по физика 

9 Академски или стручен назив на 
англиски јазик што студентот го 
добива по завршувањето на 
студиската програма 

BSc in physics education 

10 Времетраење на студиите  
(во студиски години)  

4 (четири) 

11 Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската програма  

2022/23 

12 Број на студенти што се планира да се 
запишат на студиската програма 

10 

13 Јазик на кој ќе се изведува наставата Македонски јазик 
14 Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација или за 
повторна акредитација 

Повторна акредитација. 

15 

Начин на финансирање на 
предложената студиска програма 

Кандидатите се запишуваат на студиите на Институтот 
за физика како редовни студенти финансирани од 
државата со износ на годишна школарина од 200 €, 
редовни студенти со кофинансирање со износ на 
годишната школарина од 400 € или странски студенти  
со годишна школарина од 1500 €. 

16 

Услови за запишување на студиската 
програма (посебно за редовните, за 
вонредните и за странските студенти) 

Условите и критериумите за запишување  на студии на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” ги пропишува 
Ректоратот на Универзитетот во согласност со 
законските прописи и препораките на Министерството 
за образование и наука на РС Македонија 

На прв циклус студии наставна физика може да се 
запише лице кое положило државна матура или 
меѓународна матура. Притоа, согласно Законот за 
високото образование (чл. 108), Универзитетот 
дефинира листа со наставни програми за средно 
образование кои се соодветни за упис на одделни 
академски или стручни студии. Таа листа се дефинира 
пред секој упис, согласно законските измени. 
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17 

Информација за продолжување на 
образованието 

Студентите кои ќе дипломираат на првиот циклус студии 
на Институтот за физика можат да го продолжат 
студирањето на веќе акредитираните студиски програми на 
вториот и третиот циклус на студии. Исто така, 
дипломираните студенти можат да се запишат на друга 
насока од втор 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. 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

25 

 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

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

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

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

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

Како последица на брзиот технолошки развој, наставата, а особено наставата по физика доживува голема 
преообразба во 21. век. Технологијата навлегува со големи чекори во наставата, како средство за учење, но 
истовремено, низ наставата по физика, учениците се подготвуваат за иднината, чија технологија во многу голем 
обем се потпира на физичките закони и новите истражувања. Институтот за физика има долгогодишна 
соработка со сродни странски институции од соседството и од подалечното окружување. На тој начин, 
континуирано се работи на решавање на заедничките проблеми, усогласување со светските трендови и 
потребите на поширокиот пазар на трудот. 

Специфична цел на измените и дополнувањата на оваа студиска програма од првиот циклус студии беше 
нејзиното усогласување со последните измени и дополнувања на Законот за високото образование (Сл. 
весник на Реоублика Македонија бр. 82/18). Овие измени и дополнувања имаат за цел да ги осовременат 
студиите и да ги направат уште покомпатибилни со соодветните студии од Европските универзитети. Покрај 
осовременувањето кое се однесува на содржината, најголемата промена во структурата на студиските програми 
се однесува на застапеностa на задолжителните и изборните предмети и нивното вреднување. Така, сега, 
согласно чл. 139 ст. 3 од Законот за високото образование, релативната застапеност на задолжителните и 
изборните предмети е променета и дефинирана е преку бројот на кредити; променето е вреднувањето на 
предметите и се дефинираат таканаречени “прозорци за мобилност” кои овозможуваат изведување 
настава и на англиски јазик. 

 

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 
кадровско профилирање 

Во последниве дваесетина години постои континуирана промена на парадигмата на образованието. 
Во таа насока, измените и дополнувањата имаат за цел понатамошно прилагодување на студиската 
програма на новите текови во образованието и во општеството во целина. Новите светски текови кои 
влијаат на Македонското општество (дигитализација, нови технологии и др.) се вградени во новите 
ланови програми за студии на оваа студиска програма. 

Голем број професори по физика отидоа во пензија, со што се ослободија многу места во средните 
училишта во Република Македонија. На пазарот на трудот постои огромен недостаток од овој кадар, 
па за жал некои од тие места ги пополнуваат несоодветни кадри. На тој начин наставата по физика 
почнува да го губи квалитетот. Осовременувањето на овие студии ќе значи поттик за идните 
потенцијални професори по физика. 

 

 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

26 

 

5. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 
240 ЕКТС, студиска програма Наставна физика, Природно-математички факултет, 
Институт за физика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно 
со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

Ниво во Националната рамка на 
високообразовните 
квалификации Високо образование 

Ниво во Европската рамка на 
високообразовни 
квалификации 

VI 
 

6 
VI А Прв циклус на студии, 240 кредити  

Квалификации што означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 ЕКТС 
кредити) му се доделуваат на лице што ги исполнува следните дескриптори на 
квалификациите: 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 
ЕКТС, студиска програма Наставна физика, Природно-математички факултет, 
Институт за физика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во Скопје, согласно со 
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање 

Знае и разбира разни закони, теории и модели од разни области на физиката. 
Ги знае, разбира и ги следи современите текови во физиката и науката 
воопшто. 
Ја знае и разбира интердисциплинарноста на појавите и врската на физиката 
со другите природни, технички, па и општествено-хуманистички науки.  

Примена на знаењето и 
разбирањето 

Ги објаснува и ги толкува физичките појави. Применува физички закони за 
решавање проблеми. Користи модели за прикажување физички процеси и 
појави. Користи физички закони за објаснување на појавите во природата. 

На природните појави гледа од научен аспект, за нивно објаснување се служи 
со научниот метод. Користејќи го јазикот на математиката, симболичка, 
логичка, графичка и статистичка анализа умее да креира модели, да ги 
анализира физичките, да решава проблеми и да ги толкува нивните решенија.  
Користи софтверски алатки, процедури, мерни инструменти и други уреди за 
испитување на појавите и процесите. Осмислува и користи прикладни 
начини за истражување. 

Способност за проценка 

Проценува кои физички величини влијаат на дадена појава, одвојува битни од 
небитни фактори и врз основа на тоа одлучува за следните активности. 

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. 

Вештини за учење 

Ја разбира потребата за доживотно учење и ги користи сите расположиви 
средства и можности за професионален развој. 

Пребарува и користи литература. 
Се интересира и ги следи актуелните проблеми и новини од физиката и од 
науката воопшто. 
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5.2. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни 
студии со 240 ЕКТС, студиска програма Наставна физика, Природно-математички 
факултет, Институт за физика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

 
Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање Ги знае и ги разбира современите текови во образованието по физика, 
современите методи и пристапи во наставата. Знае да изведува школски 
експерименти. Ја разбира разликата помеѓу реални и виртуелни експерименти и 
помеѓу симулации и анимации. Ја разбира важноста на добро организираната 
настава. Ја знае важноста на оценувањето на знаењето на учениците и знае 
повеќе различни методи и начини на оценување. 
Знае што е настава базирана на истражување, базирана на проблемски ситуации 
и базирана на проекти. Ја знае и разбира важноста на наставата во чиј центар е 
ученикот. 
Ја знае и разбира важноста на интердисциплинарната настава и примената на 
физиката во современиот живот. 
Ги разбира резултатите од најновите истражувања од областа на дидактика на 
физика. 
Знае различни методи за истражување во наставата по физика. 

Примена на знаењето и 
разбирањето 

Организира и изведува настава по физика. Ги презентира физичките и 
природните појави јасно и на ниво потребно за соодветниот степен на 
образование. 
Применува експерименти и ИКТ алатки во наставата по физика. Применува 
соодветни и современи методи и пристапи во наставата. 
Осмислува, подготвува и прави истражувања, нови лабораториски вежби, 
експерименти и демонстрации. Притоа, користи соодветни алатки (на пример, 
прирачни средства, мерни инструменти, сензори, калкулатор, компјутери и др.). 
Изведува настава со примери од секојдневието и ја поврзува физиката со 
актуелни настани во општеството. 
Ги опишува, анализира и толкува информации и податоците презентирани во 
различни форми, како текст, табели, графици, дијаграми и слики, како 
нумерички и математички опис или компјутерски базиран запис. 
Организира настава базирана на истражување, на проблемски ситуации и на 
проект. Организира и изведува настава фокусирана на ученикот. 
Ги применува критериумите и стандардите за оценување донесени од 
соодветните државни институции и органи. 
Изведува акциско истражување со цел подобрување на својата настава. 
Знае да изведува истражувања од областа на дидактика на физиката и да ги 
применува современите методи за истражување во оваа област. 
Знае да работи со резултати добиени од истражувањата. 

Способност за проценка Го следи развитокот на современата дидактика на физиката. 
Може да одвои битна од небитна информација за да ја презентира на учениците. 
Проценува каков пристап во наставата треба да примени во даден момент за 
наставата да биде ефикасна. Одбира соодветни материјали за учење. Проценува 
кој материјал е соодветен во зависност од ученикот и условите на учење и 
работење. Може да ги процени исправно способностите и интересите на 
учениците и врз основа на тоа им доделува задачи и активности. 
Исправно ги проценува и оценува стекнатото знаење и стекнатите вештини од 
страна на учениците 
Открива кои фактори влијаат на процесот на наставата и врз основа на тоа 
одбира соодветен пристап. Ги анализира резултатите од својата работа, ја 
проценува својата успешност и и прави соодветни измени за подобрување на 
наставата, при што носи одлуки за подобра организација на наставата. Одлучува 
во сложени и непредвидливи ситуации поврзани со наставата по физика. 
Критички се однесува кон својата настава, изворите на информации и 
литературата од областа на физика и дидактика на физика. 
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Комуникациски вештини Способен е за вербална и невербална комуникација, но знае да користи и други 
средствата за комуникација со цел поттикнување на активна настава, соработка 
и градење средина за подршка. 
Знае да се прилагоди на нивото и потребите на своите ученици и врз основа на 
тоа да води дискусии со нив и компетентно да го брани мислењето. Поставува 
прашања кои ги поттикнуваат учениците на размислување и критичко мислење. 
Покажува подготвеност да го ислуша ученикот, да ги води учениците низ 
процесот на анализа и да ја насочи дискусијата во соодветна насока со цел да ги 
донесе до бараната цел. 
Може да соопштува и разменува информации, мислења, да комуницира на 
дадена тема, за проблеми и нивните решенија, и тоа точно и ефективно 
користејќи писмена, визуелна или нумеричка форма, на начин што е прикладен 
на целта и слушателите. 
Покажува разбирање за важноста на работата во групи и парови. 

Вештини за  учење Ги следи и усвојува современите пристапи во наставата. Совладува нови ИКТ 
алатки, што овозможува континуиран професионален развој, 
Пребарува и користи физичка и педагошка литература и ги вклучува во 
наставата погодните новини. 
Ги следи новите откритија од физиката и науката воопшто и ги вклучува во 
наставата 

 

 

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

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Табела 6.1. Распоред на предметите по семестри и студиски години за академски студии (АС)/стручни студии (СС) 

Реден 
број 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

1. ФЈЈ01-22 Механика прв 4 4 8 

2. ФЈЈ02-22 Математичка анализа 1 прв 4 4 8 

3. ФДЈ01-22 Компјутерска анализа на податоци прв 3 3 6 

4. М3-ХЕТ2 Психологија прв 2 2 4 

5. М8Е3-ХТ3-22 Македонски јазик прв 2 2 4 

6. ФЈЈ03-22 Молекуларна физика со термодинамика втор 4 4 8 

7. ФЈЈ04-22 Математичка анализа 2 втор 4 4 8 

8. ФЈЈ05-22 Хемија втор 4 3 6 

9. М4-ХЕТ1-22 Педагогија втор 2 2 4 

10. И01 Изборен предмет втор 2 2 4 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 31 30 60 
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Реден 
број 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови 

ЕКТС 

П В  

ВТОРА ГОДИНА 

11. ФЈЈ06-22 Електромагнетизам трет 4 4 8 

12. ФЈЈ07-22 Математичка физика 1 трет 4 3 7 

13. ФЈЈ08-22 Осцилации и бранови трет 4 2 7 

14. И02 Изборен предмет трет 2 2 4 

15. И03 Изборен предмет трет 2 2 4 

16. ФЈЈ09-22 Оптика четврти 4 4 8 

17. ФЈЈ10-22 Теориска механика четврти 4 2 6 

18. ФЈЈ11-22 Математичка физика 2 четврти 3 3 6 

19. ФДЈ03-22 Електроника четврти 3 4 6 

20. И04 Изборен предмет четврти 2 2 4 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 32 28 60 

 

 

Реден 
број 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови 

ЕКТС 

П В  

ТРЕТА ГОДИНА 

21. ФЈЈ12-22 Атомска физика петти 4 4 8 

22. ФДЈ04-22 Метрологија петти 4 3 7 

23. 
ФЈЈ13-22 Теориска електродинамика со специјална 

теорија на релативност 
петти 4 3 7 

24. ФНЗ04-22 Методика на наставата по физика, 1 петти 2 5 8 

25. ФЈЈ14-22 Квантна механика 1 шести 4 2 8 

26. ФНЗ01-22 ИКТ во наставата по физика, 1 шести 3 3 7 

27. ФДЈ06-22 Дизајн на електронски уреди шести 2 3 7 

28. ФНЗ05-22 Методика на наставата по физика, 2 шести 2 5 8 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 25 28 60 

 

 

Реден 
број 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

29. ФЈЈ15-22 Физика на тврдото тело 1 седми 3 2 7 

30. ФНЗ02-22 Методика на школско експериментирање, 1 седми 3 3 8 

31. ФНЗ06-22 Училишна докимологија за природни науки седми 3 3 7 

32. И05 Изборен предмет  2 2 4 

33. И06 Изборен предмет седми 2 2 4 
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34. ФЈЈ16-22 Нуклеарна физика со елементарни честички осми 4 4 8 

35. ФНЗ03-22 Методика на школско експериментирање, 2 осми 3 3 8 

36. И07 Изборен предмет осми 2 2 4 

37.  Дипломска работа  осми   10 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 22 21 60 

 

Предметите Методика на школско експериментирање, 1 и Методика на школско експериментирање, 
2 се понудени како прозорци за мобилност, односно може да се слушаат и на англиски јазик. 

 

Табела 6.2. Изборни наставни предмети на студиската програма 

Вид на изборен наставен предмет Број 

Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 7 

Наставни предмети од Универзитетската листа на изборни предмети 0 

 

 

Реден 
број 

Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 
часови 

ЕКТС Единица 

П В   

1. 
ФНИ01-22 Физика на музика и музички 

инструменти 
I, III и VII 2 2 4 

ИФ-ПМФ 

2. ФНИ02-22 Физиката на секојдневието IV, VI и VIII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

3. ФНИ03-22 ИКТ во наставата по физика, 2 VII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

4. ФНИ04-22 Мултимедија во наставата IV, VI и VIII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

5. ФНИ05-22 Презентациски вештини III и VII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

6. ФНИ06-22 Методика на решавање задачи по 
физика 

II, IV, VI и 
VIII 

2 2 4 
ИФ-ПМФ 

7. ФНИ07-22 Природни науки-биологија I, III и VII 2 2 4 ИБ-ПМФ 

8. ФНИ08-22 Историја и филозофија на 
физиката 

IV, VI и VIII 2 2 4 
ИФ-ПМФ 

9. 
ФАИ01-22 Физика на Земјата и атмосферата 

со екологија 
II, IV, VI и 
VIII 

2 2 4 
ИФ-ПМФ 

10. ФАИ04-22 Основи на астрономија III, IV 2 2 4 ИФ-ПМФ 

11. ФАИ05-22 Основи на астрофизика VII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

12. ФМИ04-22 Вовед во биофизика VI и VIII 2 1 4 ИФ-ПМФ 

13. ФПЗ02-22 Наука за планетата Земја I, III и VII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

14. ФПИ05-22 Обновливи извори на енергија VI, VII и VIII 2 2 4 ИФ-ПМФ 

Вкупно: 28 27 55  

 

Студентите може да изберат еден од предметите Физика на Земјата и атмосферата со екологија и 
Наука за планетата Земја. Изборот на едниот го исклучува изборот на другиот предмет. 
 

 

Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителните и на изборните предмети на студиската програма 

Година Број на задолжителни предмети Број на изборни предмети Вкупно предмети 
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Прва година 9 1 10 

Втора година 7 3 10 

Трета година 8 0 8 

Четврта година 6 3 9 

Вкупно 30 7 37 

% застапеност 81 % 19 % 100 % 

Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и на изборните  предмети 

Траење на 
студиите 
(години)/ 
вкупен број 
на ЕКТС-
кредити на 
студиската 
програма 

Вкупна оптовареност изразена 
преку ЕКТС-кредити 

Оптоварност за задолжителните 
предмети изразена преку ЕКТС-

кредити 

Оптоварност за изборните 
предмети изразена преку 

ЕКТС-кредити 

А 

Вкупен број 
на ЕКТС-
кредити од 
наставните 
предмети 

А1 

Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС-кредити 
од наставните 
предмети на 
студиската 
програма 

Б 

Вкупен број на 
ЕКТС-кредити од 
задолжителните 

наставни 
предмети 

Б1 

Процентуална 
застапеност на 

ЕКТС-кредити од 
задолжителните 

наставни 
предмети во 
однос на 

вкупниот број на 
ЕКТС-кредити на 

студиската 
програма 

В 

Вкупен 
број на 
ЕКТС-

кредити од 
изборните 
наставни 
предмети 

В1 

Процентуална 
застапеност 
на ЕКТС-
кредити од 
изборните 
наставни 

предмети во 
однос на 

вкупниот број 
на ЕКТС-
кредити на 
студиската 
програма 

4 години 
240 

240 100 % 212 88,3 % 28 11,7 % 

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4 

Табела 7.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен однос со 
полно работно време на единицата каде што се реализира студиската програма 

 
Име и презиме 

на 
наставникот 

Звање и 
научна област 

во кои е 
избран  

Научна област 
на којашто 
докторирал 

Институци
ја каде што 
работи во 
редовен 
работен 
однос 

Предмети што ги предава 
наставникот 

Вкупен број 
предмети по 
семестри 

зимск
и 

лет
ен 

1. Ненад 
Новковски 

Проф. д-р, 
- 10309: физика 
на кондензирана 
материја и  
- 10300: физика 

- 10309: Физика 
на кондензирана 
материја 
- 10312: 
Експерименталн
а физика 
- 10316: 
Метрологија 

ПМФ-
УКИМ 

Физика на тврдото тело 1 

Метрологија 

 1 1  

2. Олга Галбова Проф. д-
р.  Теориска 
физика и Општа 
физика 

Физика, Физика 
на кондензирана 
материја- 
теориска физика 

ПМФ-
УКИМ 

 Квантна механика 1  0 1 

3. Мимоза Ристова  Проф. Д-р. 
група предмети  
од Заводот за 
кондензирана 
материја и 
Општа физика 

 Доктор по 
физички науки 

ПМФ-
УКИМ 

Електромагнетизам, 
Електроника, 
 

 1 1 

4. Јулијана 10318 Оптика,  10309 Физика ПМФ- Оптика  1 1  
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Велевска 10323 Наставна 
физика и 10300 
Физика 

на кондензирана 
материја и 10318 
Оптика 

УКИМ Физика на музика и музички 
инструменти 

5. Оливер Зајков Редовен 
професор,  

10 323 Методика 
на наставата по 
физика и 
10 300 Општа 
физика 

10 323 Друго - 
Методика на 
настава по 
физика 

ПМФ-
УКИМ 

Методика на школско 
експериментирање, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 2 

ИКТ во наставата по физика, 1 

ИКТ во наставата по физика, 2 

Физиката на секојдневието 

Мултимедија во наставата 

Презентациски вештини 

3 4 

6. Маргарета 
Пецовска 
Ѓорѓевиќ 

Редовен 
професор 
Биофизика и 
Општа физика 

Физика на тврдо 
тело 

УКИМ-
ПМФ 

Обновливи извори на енергија 
Вовед во биофизика 
 

1 1 

7. Атанас 
Танушевски 

Редовен 
професор 
 
10309 Физика на 
кондензирана 
материја 
10300 Општа 
физика 
 

10309 Физика на 
кондензирана 
материја 
10312 
Експерименталн
а физика 
 

УКИМ-
ПМФ 

Дизајн на електронски уреди 
 

0 1 

8. Драган 
Јакимовски 

Проф. Д-р 10302 
Атомска и 10300 
Општа физика 

 10300 Физика, 
10320 Теориска 
физика, 10302 
Атомска физика, 

ПМФ-
УКИМ 

Осцилации и бранови, 
Атомска физика, 

 

2 0 

9. Наце Стојанов  Проф.д-р 
Теориска физика 

 Теориска 
физика 

ПМФ-
УКИМ 

Компјутерска анализа на 
податоци 

 

1 0 

10. Гордана 
Апостоловска 

Проф. д-р  
- 10100 
Астрономија 

- 10300 Физика 

- 10300 Физика 
- 10100 
Астрономија 

 

ПМФ-
УКИМ 

Општа астрономија 
Физика на Земјата и 
атмосферата со екологија 

1 1 

11. Даница 
Крстовска 

 Проф. д-р, 
- 10320: 
теориска физика 
и 
- 10300: физика 
 

 10320: Теориска 
физика, 10309: 
Физика на 
кондензирана 
материја, 10311: 
Физика на 
проводници 
 

ПМФ-
УКИМ 

Математичка физика 1,  

Математичка физика 2,  

 1 1  

12. Александар 
Скепаровски 

Проф. д-р, 
- 10309: физика 
на кондензирана 
материја и  
- 10300: физика 

- 10309: Физика 
на кондензирана 
материја 
- 10312: 
Експериметална 
физика 
- 10316: 
Метрологија 

ПМФ-
УКИМ 

 Механика 
 

 1 0 

13. Олгица 
Кузмановска 

 Проф. д-р, 
- 10104: 
Aстрофизика 
- 10300: Физика 
 

 -10104: 
Астрофизика 
 

ПМФ-
УКИМ 

Основи на астрофизика 

 Молекуларна физика со 
термодинамика 

2 1 

14. Александар 
Ѓурчиновски 

 Проф.д-р. 
Теориска физика 
и Физика 

 Физика, 
Теориска физика 

 ПМФ-
УКИМ 

Теориска електродинамика со 
специјална теорија на 
релативност, 
Теориска механика 
Историја и филозофија на 
физиката 

1  2 
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15. Боце Митревски Вонреден 
професор 
10 323 Методика 
на наставата по 
физика и 
10 300 Општа 
физика 

10 323 Друго - 
Методика на 
настава по 
физика 

Природно-
математички 
факултет, 
УКиМ 

Методика на наставата по 
физика, 1 

Методика на наставата по 
физика, 2 

Училишна докимологија за 
природни науки 

Методика на решавање задачи 
по физика 

2 2 

16. Ламбе 
Барандовски 

Проф. д-р 
Нуклеарна 
физика и Физика 

10300 Физика, 

10317 Нуклеарна 
физика 

 

ПМФ-
УКИМ 

Нуклеарна физика со 
елементарни честички, 

 

0 1 

17. Весна Манова-
Ераковиќ 

Проф. Д-р, 
10902: Анализа 
и функционална 
анализа 

10902: Анализа и 
функционална 
анализа 
10904: Функции 

ПМФ-
УКИМ 

Математичка анализа 2,  0 1 

18. Методија 
Најдоски 

Проф. д-р, 
Неорганска 
хемија 

Неорганска 
хемија 

ПМФ-
УКИМ 

Хемија 0 1 

19. Слаѓана 
Брсакоска 

Проф. д-р   
(Вонреден 
професор)   
10902 Анализа и 
функционална 
анализа, 10903 
Диференцијални 
равенки  
 

10902 Анализа и 
функционална 
анализа ,  
10903 
Диференцијални 
равенки  
 

ПМФ-
УКИМ 

Математичка анализа 1 1 0 

20. Владо 
Спиридонов 

Проф. д-р 
Метеорологија и 
Физика на 
атмосфера 

Метеорологија ПМФ-
УКИМ 

Наука за планетата Земја 
 

1 0 

21. Катерина 
Русевска 

Вонреден 
професор 
  

Микологија и  

Методика на 
наставата по 
биологија 

Микологија УКИМ-
ПМФ  

Природни науки – биологија  

 

1 0 

 

Табела 7.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен однос со 
полно работно време од други единици на Универзитетот,ангажирани на единицата каде што се реализира 

студиската програма 

 

Име и презиме 
на наставникот 

Звање и 
научна област 

во кои е 
избран  

Научна област 
на којашто  
докторирал 

Институција каде 
што работи во 
редовен работен 

однос 

Предмети 
што ги 
предава 

наставникот 

Вкупен број на 
предмети по 
семестри 

зимски летен 

1. Калина 
Сотироска 
Иваноска 

Вонреден 
професор, 
организациска 
психологија и 
психологија на 
образование и 
вопситување  

Организациска 
психологија 

Институт за 
психологија, 
Филозофски 
факултет, 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 
во Скопје  

Психологија 1 0 

2. Симон Саздов Редовен 
професор, 
македонистика 

Македонистик
а 

Филолошки 
факултет “Блаже 
Конески”, 
Универзитет „Св. 

Македонски 
јазик 

1 0 
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Кирил и Методиј“ 
во Скопје  

3. Борче Костов Редовен 
професор, 

Теорија на 
воспитание, 
Педагогија, 
Социјална 
педагогија 

Теорија на 
воспитание, 
педагогија 

Институт за 
педагогија, 
Филозофски 
факултет, 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 
во Скопје  

Педагогија 0 1 

Табела 7.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос во друга 
високообразовна установа или институција, ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма 

 
Име и 

презиме на 
наставникот 

Звање и 
научна област 

во кои е 
избран 

Научна 
област на 
којашто 

докторирал 

Институци
ја каде што 
работи во 
редовен 
работен 
однос 

Предмети 
што ги 
предава 

наставникот 

Вкупен број на 
предмети по 
семестри Работен 

однос 

зимски летен 

1. / / / / / / / / 

8. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 
Наставна физика, организирана на Природно-математичкиот факултет/Институт 
за физика 

Табела 8.1. Список и површина на просториите во високообразовната установа  што ќе се користат за реализација 
на студиската програма 

 Вид и намена на просторот Број Број на места Површина (m2) 

1. Голем амфитеатар  190 230 

2. Мал амфитеатар  45 81 

3. Предавални 3 94 198 

4. Компјутерска лабораторија  13 41 

5. Лаборатории 17 218 1115 

6. Библиотека  20 65 

Вкупно 1730 

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма НАСТАВНА 
ФИЗИКА на факултетот/институтот Природно-математичкиот факултет/Институт 
за физика 

Табела 9.1. Список на опрема и наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење високобразовна дејност 

 Опрема и наставни средства Вид Намена Број 

1. Компјутери  Обработка на податоци 7 

2. Графоскопи  Презентација на содржини 1 

3. Видеобимови  Презентација на содржини 2 

4. Компјутерска лабораторија  Настава 1 

5. Библиотека 
Книги и 
монографии 

Задолжителна и помошна 
литература од физика 

10000 

6. 
Лабораториска опрема за студентски и школски 
експерименти за сите предмети во чии рамки се 
изведуваат лабораториски вежби 

Лабораториска 
опрема, 
инструменти и 
мерни уреди 
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10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма 
во периодот од последната акредитација 

Табела 10.1. Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) на студиската програма во периодот на последната 
акредитација и бројот на студенти за кои се бара акредитација 

Академска година 
Број на студенти запишани во 

прва година 

1. 2016 / 2017 5 

2. 2017 / 2018 5 

3. 2018 / 2019 7 

4. 2019 / 2020 2 

5. 2020 / 2021 5 

Вкупно запишани студенти 24 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 50 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 50 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

Институтот за физика располага со богата библиотека со 10 000 наслови и 4 076 научни списанија. 
За сите предмети е обезбедена комплетна задолжителна литература (учебници, практикуми и 
интерни скрипти), како и дополнителна препорачана литература која им е достапна на студентите во 
рамките на библиотеката, а е во хартиена или дигитална форма. 

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 пристап. 

12. Информација за веб-страница 

На  студентите  им  се достапни  сите  информации  во  електронска  форма  на  веб страницата на 
Институтот за физика  http://if.pmf.ukim.edu.mk  како и на друштвото на физичарите на Р. Македонија 
http://dfrm.org/ и на Македонското астрономско друштво http://astronomija.org/. 

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

Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се обезбедува на повеќе нивоа. На поодделните 
институти организација на студиите и нивна контрола спроведуваат раководителите на институтите и 
координаторите на заводите. На Факултетот постои комисија за студентски молби и барања и наставна 
комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се грижат деканот и продеканот за настава. По завршувањето 
на секој семестар, раководителите на институтите спроведуваат анонимна студентска анкета, а таква анкета 
спроведува и продеканот за настава на крајот на секоја учебна година. Некои наставници спроведуваат анкети 
за своите предмети. Покрај тоа, факултетот спроведува и самоевелуација, а спроведувана е и надворешна 
евалуација. 
Институтот за физика постојано спроведува активности за подобрување на квалитетот на наставата преку 
набавка на нагледни средства и опрема за изведување на практичната и теоретската настава. Наставно-
научниот и соработничкиот кадар на Институтот континуирано ги следи препораките и современите трендови, 
како во Европа, така и во светот. 

За квалитетот на првиот циклус на студии на Институтот за физика одговараат и вршат контрола 
Раководителот на Институтот, Деканот и Продеканот за настава на Природно-математичкиот факултет. 
Раководителот на Институтот, заедно со одговорните наставници по предметите во оваа студиска програма се 
во постојан контакт со студентите и се задолжени да им помогнат во исполнување на сите формално-
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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. Сознанијата од овие анкети ќе овозможат да се подобри наставно-едукативниот процес. 
Квалитетот на студиската програма по наставна физика ќе се обезбедува преку следењето и континуираната 
проверка на поставените цели и структурата на студиската група како и преку следење и контрола на 
работното оптоварување 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, нивната 
реализација, нивото на знаења и стручност на студентите по нивното завршување на студиите како и можноста 
за нивно за вработување и понатамошно школување. 

14. 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) 

Согласно Статутот на УКИМ член 307 самоевалуацијата се спроведува на интервали од најмногу 3 години. 
Самоевалуациониот процес се врши врз основа на Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување 
на квалитетот на единиците на Универзитетот, донесено од Универзитетскиот сенат (9 седница/30.04.2013). 

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

https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view 
Последната надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2015/16 година во рамките на надворешната 
евалуацијата на УКИМ, а од Агенцијата за евалуација на високото образование на Република Македонија, 
надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2004 год. 

Подетално на следниот линк: 

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

 

15. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 
кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 
квалификацијата на наставно-научниот кадар 

Табела 15.1. Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување на студиската програма 

Реден 
број 

Научна 
област 

Потесна 
научна, 
уметничка 
односно 
стручна  
област 

Н
ас
та
вн
ик

 п
о 

ст
ра
нс
ки

 ја
зи
к 

П
ре
да
ва
чи

 

В
иш

и 
пр
ед
ав
ач
и 

А
ис
ис
те
нт

-
до
кт
ор
ан
д 

Д
оц
ен
т 

В
oн
р.

 п
ро
ф

. 

Р
ед
ов

. п
ро
ф

. 

Н
ау
чн
о 
зв
ањ

е 
–

ис
тр
аж

ив
ач

 

Е
м
ер
ит
ус

 

Д
ру
ги

 

Вкупно 

1. Физика 
Наставна 
физика 

   
 

 1 1    2 

2. Физика 
Физика на 
кондензиран
а материја 

   
 

  6    6 

3. Физика 
Атомска 
физика 

   
 

  1    1 

4. Физика 
Теориска 
физика 

   
 

 1 3    4 

5. Физика Астрофизика    1  1     2 

6. Физика 
Нуклеарна 
физика 

   
 

 1     1 
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7. Физика 
Метеорологи
ја 

   
 

  1    1 

8. Физика Астрономија       1    1 

9. 
Матема
тика 

Анализа    
 

 1 1    2 

10. Хемија 
Неорганска 
хемија 

   
 

  1    1 

11. 
Биолог
ија 

Микологија    
 

 1     1 

12. 
Педаго
гија 

Теорија на 
воспитание 

   
 

  1    1 

13. 
Психол
огија 

Организацио
на 
психологија 

   
 

 1     1 

14. 
Лингви
стика 

Македонист
ика 

   
 

  1    1 

Вкупно     1  7 17    25 

 

16. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 
специфичните дескриптори 

Општи дескриптори 

Специфичен 
дескриптор 

Опис 
Предмети преку кои се обезбедува 

постигнување на особеностите означени со 
општите дескриптори 

Знаење и 
разбирање 

Знае и разбира разни закони, теории и модели 
од разни области на физиката. Ги знае, разбира 
и ги следи современите текови во физиката и 
науката воопшто. 
Ја знае и разбира интердисциплинарноста на 
појавите и врската на физиката со другите 
природни, технички и општествено-
хуманистички науки.  

Механика 
Математичка анализа 1 
Компјутерска анализа на податоци 
Молекуларна физика со термодинамика 
Математичка анализа 2 
Хемија 
Електромагнетизам 
Математичка физика 1 
Осцилации и бранови 
Оптика 
Теориска механика 
Математичка физика 2 
Електроника 
Атомска физика 
Метрологија 
Теориска електродинамика со специјална 
теорија на релативност 
Методика на наставата по физика, 1 
Квантна механика 1 
Дизајн на електронски уреди 
Физика на тврдото тело 1 
Нуклеарна физика со елементарни 
честички 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

Ги објаснува и ги толкува физичките појави. 
Применува физички закони за решавање 
проблеми. Користи модели за прикажување 
физички процеси и појави. Користи физички 
закони за објаснување на појавите во 
природата. 

Механика 
Математичка анализа 1 
Компјутерска анализа на податоци 
Молекуларна физика со термодинамика 
Математичка анализа 2 
Хемија 
Електромагнетизам 
Математичка физика 1 
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На природните појави гледа од научен аспект, 
за нивно објаснување се служи со научниот 
метод. Користејќи го јазикот на математиката, 
симболичка, логичка, графичка и статистичка 
анализа умее да креира модели, да ги 
анализира физичките, да решава проблеми и да 
ги толкува нивните решенија.  

Користи софтверски алатки, процедури, мерни 
инструменти и други уреди за испитување на 
појавите и процесите. Осмислува и користи 
прикладни начини за истражување. 

Осцилации и бранови 
Оптика 
Теориска механика 
Математичка физика 2 
Електроника 
Атомска физика 
Метрологија 
Теориска електродинамика со специјална 
теорија на релативност 
Квантна механика 1 
Дизајн на електронски уреди 
Физика на тврдото тело 1 
Нуклеарна физика со елементарни 
честички 

Способност за 
проценка 

Проценува кои физички величини влијаат на 
дадена појава, одвојува битни од небитни 
фактори и врз основа на тоа одлучува за 
следните активности. 

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

Критички се однесува кон изворите на 
информации и литературата. 

Механика 
Математичка анализа 1 
Компјутерска анализа на податоци 
Молекуларна физика со термодинамика 
Математичка анализа 2 
Хемија 
Електромагнетизам 
Математичка физика 1 
Осцилации и бранови 
Оптика 
Теориска механика 
Математичка физика 2 
Електроника 
Атомска физика 
Метрологија 
Теориска електродинамика со специјална 
теорија на релативност 
Квантна механика 1 
Дизајн на електронски уреди 
Физика на тврдото тело 1 
Нуклеарна физика со елементарни 
честички 

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. 

Механика 
Математичка анализа 1 
Компјутерска анализа на податоци 
Молекуларна физика со термодинамика 
Математичка анализа 2 
Хемија 
Електромагнетизам 
Математичка физика 1 
Осцилации и бранови 
Оптика 
Теориска механика 
Математичка физика 2 
Електроника 
Атомска физика 
Метрологија 
Теориска електродинамика со специјална 
теорија на релативност 
Квантна механика 1 
Дизајн на електронски уреди 
Физика на тврдото тело 1 
Нуклеарна физика со елементарни 
честички 

Вештини за  учење 

Ја разбира потребата за доживотно учење и ги 
користи сите расположиви средства и 
можности за професионален развој. 

Пребарува и користи литература. 

Се интересира и ги следи актуелните 
проблеми и новини од физиката и од науката 
воопшто. 

Механика 
Математичка анализа 1 
Компјутерска анализа на податоци 
Молекуларна физика со термодинамика 
Математичка анализа 2 
Хемија 
Електромагнетизам 
Математичка физика 1 
Осцилации и бранови 
Оптика 
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Теориска механика 
Математичка физика 2 
Електроника 
Атомска физика 
Метрологија 
Теориска електродинамика со специјална 
теорија на релативност 
Квантна механика 1 
Дизајн на електронски уреди 
Физика на тврдото тело 1 
Нуклеарна физика со елементарни 
честички 

 

Специфични дескриптори 

Специфичен 
дескриптор 

Опис 
Предмети преку кои се обезбедува 
постигнување на особеностите 

означени со општите дескриптори 

Знаење и 
разбирање 

Ги знае и ги разбира современите текови во 
образованието по физика, современите методи и 
пристапи во наставата. Знае да изведува школски 
експерименти. Ја разбира разликата помеѓу реални 
и виртуелни експерименти и помеѓу симулации и 
анимации. Ја разбира важноста на добро 
организираната настава. Ја знае важноста на 
оценувањето на знаењето на учениците и знае 
повеќе различни методи и начини на оценување. 
Знае што е настава базирана на истражување, 
базирана на проблемски ситуации и базирана на 
проекти. Ја знае и разбира важноста на наставата во 
чиј центар е ученикот. 

Ја знае и разбира важноста на 
интердисциплинарната настава и примената на 
физиката во современиот живот. 

Ги разбира резултатите од најновите истражувања 
од областа на дидактика на физика. 
Знае различни методи за истражување во 
наставата по физика. 

Психологија 
Педагогија 
Методика на наставата по физика, 1 

Методика на наставата по физика, 2 

ИКТ во наставата по физика, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 2 

Училишна докимологија за природни 
науки 

 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

Организира и изведува настава по физика. Ги 
презентира физичките и природните појави јасно и 
на ниво потребно за соодветниот степен на 
образование. 

Применува експерименти и ИКТ алатки во 
наставата по физика. Применува соодветни и 
современи методи и пристапи во наставата. 

Осмислува, подготвува и прави истражувања, нови 
лабораториски вежби, експерименти и 
демонстрации. Притоа, користи соодветни алатки 
(на пример, прирачни средства, мерни 
инструменти, сензори, калкулатор, компјутери и 
др.). Изведува настава со примери од секојдневието 
и ја поврзува физиката со актуелни настани во 
општеството. 

Ги опишува, анализира и толкува информации и 
податоците презентирани во различни форми, како 
текст, табели, графици, дијаграми и слики, како 
нумерички и математички опис или компјутерски 
базиран запис. 

Психологија 
Педагогија 
Методика на наставата по физика, 1 

Методика на наставата по физика, 2 

ИКТ во наставата по физика, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 2 

Училишна докимологија за природни 
науки 
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Организира настава базирана на истражување, на 
проблемски ситуации и на проект. Организира и 
изведува настава фокусирана на ученикот. 

Ги применува критериумите и стандардите за 
оценување донесени од соодветните државни 
институции и органи. 

Изведува акциско истражување со цел подобрување 
на својата настава. 

Знае да изведува истражувања од областа на 
дидактика на физиката и да ги применува 
современите методи за истражување во оваа област. 

Знае да работи со резултати добиени од 
истражувањата. 

Способност за 
проценка 

Го следи развитокот на современата дидактика на 
физиката. 

Може да одвои битна од небитна информација за да 
ја презентира на учениците. Проценува каков 
пристап во наставата треба да примени во даден 
момент за наставата да биде ефикасна. Одбира 
соодветни материјали за учење. Проценува кој 
материјал е соодветен во зависност од ученикот и 
условите на учење и работење. Може да ги процени 
исправно способностите и интересите на учениците 
и врз основа на тоа им доделува задачи и 
активности. 

Исправно ги проценува и оценува стекнатото 
знаење и стекнатите вештини од страна на 
учениците 

Открива кои фактори влијаат на процесот на 
наставата и врз основа на тоа одбира соодветен 
пристап. Ги анализира резултатите од својата 
работа, ја проценува својата успешност и и прави 
соодветни измени за подобрување на наставата, при 
што носи одлуки за подобра организација на 
наставата. Одлучува во сложени и непредвидливи 
ситуации поврзани со наставата по физика. 

Критички се однесува кон својата настава, 
изворите на информации и литературата од 
областа на физика и дидактика на физика. 

Психологија 
Педагогија 
Методика на наставата по физика, 1 

Методика на наставата по физика, 2 

ИКТ во наставата по физика, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 2 

Училишна докимологија за природни 
науки 

 

Комуникациски 
вештини 

Способен е за вербална и невербална комуникација, 
но знае да користи и други средствата за 
комуникација со цел поттикнување на активна 
настава, соработка и градење средина за поддршка. 

Знае да се прилагоди на нивото и потребите на 
своите ученици и врз основа на тоа да води 
дискусии со нив и компетентно да го брани 
мислењето. Поставува прашања кои ги 
поттикнуваат учениците на размислување и 
критичко мислење. Покажува подготвеност да го 
ислуша ученикот, да ги води учениците низ 
процесот на анализа и да ја насочи дискусијата во 
соодветна насока со цел да ги донесе до бараната 
цел. 

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 

Психологија 
Македонски јазик 
Педагогија 
Методика на наставата по физика, 1 

Методика на наставата по физика, 2 

ИКТ во наставата по физика, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 2 

Училишна докимологија за природни 
науки 
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нумеричка форма, на начин што е прикладен на 
целта и слушателите. 

Покажува разбирање за важноста на работата во 
групи и парови. 

Вештини за  учење 

Ги следи и усвојува современите пристапи во 
наставата. Совладува нови ИКТ алатки, што 
овозможува континуиран професионален развој, 

Пребарува и користи физичка и педагошка 
литература и ги вклучува во наставата погодните 
новини. 

Ги следи новите откритија од физиката и науката 
воопшто и ги вклучува во наставата 

Психологија 
Педагогија 
Методика на наставата по физика, 1 

Методика на наставата по физика, 2 

ИКТ во наставата по физика, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 1 

Методика на школско 
експериментирање, 2 

Училишна докимологија за природни 
науки 

 

17. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма 

Предметите се одбрани и програмата е креирана на начин студентите да добијат доволно добра основа и 
широчина во знаењата и вештините за да можат да бидат стручни во својата област. Во првите две години од 
студиите тие добиваат одлична основа во физиката, на која во вторите две години надградуваат со таканаречени 
виши курсеви и специјални курсеви, во кои студентите ја изучуваат современата физика на ХХ и XXI век. 
Специјалните курсеви од областа на наставата по физика се поместени во третата и четвртата година од 
студиите. 

За секој предмет кој студентите го слушаат на студиската програма се предвидени аудиториски и/или 
нумерички вежби. Дополнително, за секој експериментален предмет предвидени се и експериментални, односно 
лабораториски вежби. На вежбите студентите прават истражувања, решаваат практични и технички решенија, 
дискутираат за појавите и решенијата и ги бранат своите мислења и ставови. 

Во рамките на дидактичко-методичката и педагошко-психолошката група предмети, студентите вежбаат 
практични ситуации од образованието по физика. Уште повеќе, еднаш неделно посетуваат училишта, следат 
настава на терен, ги дискутираат ситуациите од терен и вежбаат практично со ученици. 

18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 
образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 
институции 

Со оглед на разликите во образовните системите кои го дефинираат основното и средното образование, на 
Европскиот простор постојат доста големи разлики од земја до земја, како и од универзитет до универзитет. 
Поради тоа, споредбата со нашиот систем и нашите студии е малку отежната. 

Најслични до нашиот систем се студиите на Универзитетот Јоханес Гутенберг од Мајнц, Германија, кадешто 
идните наставници по физика можат да завршат тригодишни додипломски студии за наставници по физика, а 
потоа можат да се запишат на мастер студии за наставници по физика. Двете програми можат да се погледаат 
на долните два линка: 

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

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

 

За разлика од тие студии, на Универзитетот во Лајден, Холандија, не постојат додипломски студии од наставна 
физика, односно за наставници по физика. Идните наставници по физика прво дипломираат на тригодишни 
студии по физика, а потоа се запишуваат на мастер програма за наставници по физика, која може да се види на 
долниот линк: 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs-in-de-
betawetenschappen-msc/leraar-vho-in-natuurkunde/over-de-opleiding#curriculum 
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Сепак, независно од системите, универзитетите и начинот на организација на студиите, сите студиски програми 
се многу слични по содржина и ниво. 
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ 
Научниот совет  
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат 
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3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по 
одредени предмети од студиската програма 
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Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија бр. 
82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската програма на прв циклус студии по 
___________________ 

 

 

 

Јас ____________________, избран во звање ______________ и вработен во/на _____________________ на 
Универзитет __________________ давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма 
________________ на Факултетот/Институтот _______________________, по наставните предмети: 

 

1. _________________________ 
2. _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, --.--.2020                                     Подносител на изјава 
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5. Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 
на студиска програма во друга високообразовна установа 
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6. Согласност на Наставно-научниот/Научниот совет за учество на наставникот во 
реализација на студиска програма на друга единица на Универзитетот 
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Прилог бр. 3 

Содржина на предметните програми 
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Прилог бр. 3 

Содржина на предметните програми 
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Задолжителни  

1. Наслов на нaставниот предмет МЕХАНИКА 

2. Код ФЈЈ01-22 

3. Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, 

Природно-математички факултет, УКИМ 

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

6. Академска година/семестар  I /1 7. Број на ЕКТС кредити 8  

8. Наставник д-р Александар Скепаровски, вонр. професор 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на основите на Њутновата механика и механиката на флуиди, стекнување на оперативни знаења за 
самостојно решавање на задачи од овие области и воведување на студентите во експерименталната работа преку 
изведување на лабораториски вежби. Стекнатите знаења и вештини треба да послужат како основа за натомошно 
изучување на  класичната физика. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Математички вовед: вектори, поим за извод и интеграл, диференцирање на вектори. 
 Кинематика: референтни системи, брзина и забрзување, аголни величини, трансформација на брзините и 

забрзувањата. 
 Њутнови закони: прв Њутнов закон, инерцијални референтни системи и Галилееви трансформации, втор и трет 

Њутнов закон, примена на Њутновите закони.  
 Работа и енергија: работа и кинетичка енергија, конзервативни сили и потенцијална енергија, закон за запазување 

на механичката енергија, моќност. 
 Импулс: импулс на материјална точка, закон за запазување на импулсот, импулс на сила, судири и центар на 

маса. 
 Ротационо движење: кинетичка енергија при ротација, момент на инерција, момент на сила, момент на импулс, 

равенка на моменти, закон за запазување на моментот на импулс. 
 Гравитација: Кеплерови закони, Њутнов закон за гравитација, гравитациона потенцијална енергија,   движење на 

сателити, гравитациона интеракција на сферно симетрични тела. 
 Неинерцијални референтни системи: рамномерно забрзани системи, ротирачки координатни системи, 

инерцијални сили  (центрифугална и Кориолисова сила).  
 Механика на еластични тврди тела: статичка рамнотежа и тежиште; Хуков закон и модули на еластичност. 
 Основи на механиката на флуиди: притисок, сила на потисок – Архимедов закон, равенка на континуитет, 

Бернулиева равенка, вискозност и закон на Пуазеј. 

12. Методи на учење:  предавања, нумерички и лабораториски вежби, консултации, самостојно решавање на задачи и 
домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 240 часa  

14. Распределба на расположивото време 120 часa наставни активности (неделен фонд: 4 часа 
предавања, 2 часа нумерички вежби и 2 часа 
лабораториски вежби)  

+ 120 часа други форми на активности 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

60 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи / 

16.2 Самостојни задачи  50 часа  

16.3 Домашно учење  70 часа 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  50 бода (писмен) + 55 бода (устен) 
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17.2.  Семинарска работа/проект (презентација: писмена и/или усна) / 

17.3.  Активност и учество  5 бода 

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

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

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

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Со право на потпис се стекнуваат студентите кои 
редовно ги следеле предавањата, нумеричките и 
лабораториските вежби и поднеле елаборати за 
изработените лабораториски вежби. Услов за 
полагање на завршниот испит е студентите 
претходно да го имаат положено писмениот дел 
од испитот.  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски (по потреба на англиски) 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. H.D. Young and R.A. 
Freedman 

Sears and Zemansky’s 
UNIVERSITY 
PHYSICS 

Pearson 2015 

2. Љубо  А. Петковски Општа физика – 
механика 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 

1995 

22.2 

Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Kleppner and R. 
Kolenkow 

An introduction to 
mechanics 

Cambridge 
University Press 

2014 

2. 
Ѓорѓи Ивановски 

Механика и 
молекуларна физика 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ , 
ПМФ - Скопје 

2006 

3. I. E. Irodov Problems in general 
physics 

Mir Publishers 
Moscow 

1981 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 1 

2. Код ФЈЈ02-22 

3. Студиска програма Сите студиски програми на ИФ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Прва година / 
втор семестар 

прва година/ 
прв семестар 

Број на ЕКТС- 
кредити  

7 

8. Наставник Проф. д-р Слаѓана Брсакоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се стекнат со основни и почетни познавања од областа на 
математичката анализа, во делот на бројни множества, поле на реални броеви, низи од реални броеви, редови, 
функции од една независна променлива и диференцијално сметање. Кратко запознавање со некои нивни примени. 

11. Содржина на предметната програма: Бројни множества: Множества на природни, цели и рационални броеви, 
Принцип на математичка индукција, преброиви множества; Поле на реални броеви: Архимедово својство, 
инфимум и супремум, Њутнова биномна формула, апсолутна вредност, Бернулиево неравенство; Низи од реални 
броеви: поим за низа, граница на низа, монотони низи, ограничени низи, поднизи, Теорема на Болцано-Вајерштрас, 
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Критериум на Коши, теореми за конвергентни низи, бројот е; Редови: бројни редови, бесконечни производи, 
функционални низи и редови, степенски редови и примена; Функции од една независна променлива: 
елементарни функции и нивни својства и графици, монотони функции, ограничени функции, граница на функција, 
непрекинатост, точки на прекин, екстреми на функција, асимптоти на функција, инверзна функција; 
Диференцијално сметање: извод на функција, диференцијал на функција, лев и десен извод на функција, основни 
теореми на диференцијалното сметање, Теореми на Рол, Лагранж, Коши и Ферма и последици од нив, изводи од 
повисок ред, примена на изводите за детерминирање на монотоност на функција, екстреми на функција, 
конвексност на функција, непрекинатост на функција, примена на изводите кај приближно пресметување, развој на 
функција во Тајлоров и Маклоренов ред, примена во диференцијални равенки и испитување тек и цртање на график 
на функција. Примена на изводите во физиката. 

12. Методи на учење: активно следење на предавањата и вежбите, усвојување на материјалот со домашно учење и 
самостојни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време 240 часа 

14. Распределба на расположивото време седмично: 4 часа предавање и 4 часа вежби 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

60 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 5 колоквиуми = вкупно 95 
поени 

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

17.3. Активност и учество 5 поени 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит активност 17.3 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Никола Пандески Математичка анализа 1 УКИМ, Скопје 2000 

2. Svetozar Kurepa Matematička analiza Tehnička knjiga, 
Zagreb 

1970 

3. G.N.Berman Zbirka zadataka iz 
matematičke analize 

Naučna knjiga, 
Beograd 

1989 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р И.Шапкарев Задачи за вежбање по 
Математика I 

УКИМ, Скопје 1989 

2. M.P.Ušćumlić, P.M.Miličić Zbirka zadataka iz više 
matematike I 

Građevinska 
knjiga, Beograd 

1973 
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3. B.P.Demidovič Zadaci i riješeni primjeri iz 
više matematike 

Tehnička knjiga, 
Zagreb 

1963 
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1 Наслов на наставниот предмет КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ 

2 Код   ФДЈ01-22 
3 Студиска програма Физика 

 
4 

Организатор на студиската 
програма 

Институт за физика 

5 Степен Прв циклус академски студии 

6 Академска година/семестар 
 

I / 1 семестар  
 

7 
Број на ЕКТС 
кредити 

 
6 

8 Наставник д-р Наце Стојанов, редовен професор 

 
9 

Предуслови за запишување на предметот 
Положени: нема 
Потпис: нема 

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Оспособување на студентите за користење на компјутерите во статистичката анализа и претставувањето на 
податоците. По завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за користење на софтверски 
апликации за компјутерска анализа на експериментални или нумерички податоци. Со ова, студентите ќе добијат 
вештини за користење на компјутерите во физиката и други слични научни дисциплини. 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
Случајни настани и променливи во физиката. Распределби на случајни величини. Генерирање на податоци и 
земање примероци. Очекувани вредности. Грешки при мерења и нивен развој. Интервали на доверба. 
Дескриптивна статистика. Регресиона анализа на податоци. Статистички хипотези.          

 
12 

Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

контактни часови – 90 
неконтактни часови - 60 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања 45 часа 

15.2 Вежби (аудиториски) 45 часа 

 
16 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 0 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17 

Начини на оценување 

17.1 Тестови (писмен и практичен) 90 бода 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бода 

17.3 Активност и учество / 

17.4 Завршен испит / 

 
 

 
 

           до   50 бода   5 (пет)              (F) 

oд 51 до   60 бода   6 (шест)           (E) 
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18 

 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

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 

 
Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Услов за потпис:  
Редовност во посетување на предавања и вежби. 
Услов за завршен испит: нема 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

Литература 

 
 
 

22.1 

Задолжителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. R. Lyman Ott 
An Introduction to 
Statistical Methods 
and Data Analysis 

Thomson Learning 2001 

2.  Џ.А. Рајс 
Математичка статистика и анализа 
на податоци 

Ars Lamina 2014 

 
 
 

22.2 

Дополнителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Thomas J. Quirk 
Excel 2010 for Physical Sciences 
Statistics 

Springer 2013 

  2. Наце Стојанов Авторизирани предавања / / 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Психологија  

2. Код  

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, Природно-математички факултет, Скопје 

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

6. Академска година /семестар Прва година / втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Проф. д-р Калина Сотироска Иваноска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со научните сознанија од областа на 
психологијата и да се оспособат за нивна практична примена во работата. 

11. Содржина на предметната програма: Предмет на психологијата. Перцепција и социјална перцепција. Мислење и 
говор. Емоции. Мотивација. Помнење и заборавање. Учење. Способности. Ученици со посебни образовни 
потреби. Професионален развој и ориентација. Психологија на ефикасната настава. Ментална хигиена во 
училиштето. Психологија на личноста. Особини на успешен наставник. 

12. Методи на учење: Фронатлно (директно) поучување, презентации, дискусии/дебати, работа во парови и мали 
групи, практични задачи, работилници 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 

14. Распределба на расположивото 
време 

2+0 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

0 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бода 

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

10 бода 
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17.3. Активност и учество 10 бода 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Редовно следење на наставата и реализација на 
тековните задолженија 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Керамичиева, Р. Психологија во 
образованието и 
воспитанието 

Просветно дело  2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Woolfolk, A. Educational 
Psychology, 14th 
Edition 

 

Pearson 2019 

2.  Slavin, R. Educational 
Psychology: Theory 
and Practice 

 Pearson 2020 

3. Brown, P. 
C., Roediger III, H. 
L., McDaniel, M. A. 

  

 

Make It Stick: The 
Science of Successful 
Learning 

 

Belknap Press 2014 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

2. Код  

3. Студиска програма Студиска програма НАСТАВНА ФИЗИКА 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Институт за физика, Природно-математички факултет, Скопје 

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

4 

8. Наставник проф. д-р Симон Саздов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. 1. Совладување на знаењата за функцијата на гласовите во јазчниот текст на македонскиот јазик. 

2. Совладување на правилната дикција и стандардниот говор. 

3. Стекнување знаења за врската меѓу македонската фонетика и правопис, објаснување на принципите на 

македонскиот фонетски/фонолошки правопис. 

4. Запознавање со правилата на македонскиот правопис: употреба на голема буква, слеано, полуслеано и разделено 
пишување на зборовите, удвојување согласки, едначење по звучност. 

11. Содржина на предметната програма: Правопис/правоговор: Гласовни промени. Едначење по звучност. Употреба 
на голема буква. Слеано и разделено пишување. Скратеници. Транскрипција на туѓите имиња. Правописни и 
интерпункциски знаци. 

Усвојување и правилен изговор на акцентот на одделните зборови, акцентските целости и клитичките 

изрази. Артикулациска и акустичка фонетика: преглед на гласовите во современиот македонски 

стандарден јазик. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30 

14. Распределба на расположивото време 0+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење – задачи  

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови                                        

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

   

17.3. Активност и учество 20 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 20 бодови 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

Блаже Конески  Граматика на Детска радост 1998  
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 македонскиот 

литературен јазик 

Стојка 

Бојковска и др. 

Општа граматика Просветно дело 2005 

 

 

Симон Саздов  Современ 
македонски 

јазик 1 

 

Табернакул 2007  

22.2. 

Дополнителна литература (до три) 

Автор Наслов Издавач Година Година 

група автори Правопис на МЈ ИМЈ „Крсте 
Мисирков“ 

2015  

Кирил Конески Правописен 
речник на МЛЈ 

Просветно дело  1999  

Искра 

Пановска- 

Димкова 

Практикум по 

правопис со 

правоговор 

Филолошки 
факултет 

„Блаже Конески“ 

2008  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Молекуларна физика со термодинамика  

2. Код ФЈЈ03-22 

3. Студиска програма   Сите студиски програми на Институтот за 
физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, 
Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус академски студии 

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

8 

8. Наставник Д-р Олгица Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Ислушан курс по механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основните поими и физички закони на молекуларната физика и  термодинамиката. Оспособување 
на студентот за решавање на проблеми од овие области. Стекнување со основни знаења неопходни за следење на 
повеќе различни предмети во наредните семестри 

11. Содржина на предметната програма:  

• Молекуларно-кинетичка теорија. Својства на атомите и молекулите. Димензии на атомите и атомски 
единици. Авогадров број. Од атоми до максроскопски системи. Основни термодинамички вeличини. 
Температура. Термодинамичка рамнотежа.  Идеален  гас.  Равенка на состојба на идеален гас. 

• Статистичка теорија на термодинамиката. Изведување на Болцмановата функција на распределба. 
Изведување на Максвеловата функција на распределба. Флуктуации и  Брауново движење. 

• Емпириски гасни закони. Внатрешна енергија, работа и топлина. Класична термодинамика - прв принцип 
на термодинамиката и негова примена. Класична термодинамика - втор принцип на термодинамиката. 
Принцип на работа на  топлотни машини  и машини за ладење. Отов кружен циклус. Карноов кружен 
циклус. Коефициент на полезно дејство. 
Карноови теореми. Класиусова неравенка. Од топлотни машини до ентропија. Својства на ентропијата и 
трет принцип на термодинамика. Примена на ентропијата на различни термодинамички процеси. 
Ентропија и слободна енергија. Латентна топлина и енталпија. Својства на термодинамичките 
потенцијали. Хемиски потенцијал. Термодинамичка скала на температури. 
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• Физичка кинетика. Судири. Транспортни појави во течности и гасови. Топлоспроводност. 
Дифузија и вискозност. 

• Ван дер Ваалсова равенка на состојба на реални гасови. Молекуларни интеракции во гасовите. 
Критична состојба на супстанцијата. Презаситена пареа и прегреана течност. Приоди кон теоријата на 
течностите. Течење на некомпресибилни течности. Површински појави во течност. Капиларни појави. 

• Фазни премини од прв ред. Премин од гасна во течна состојба. Кристална структура и симетрија. 
Дифракција на X – зраци и Брагов закон. pVT - површини. Услови за термодинамичка рамнотежа на 
хетероген систем. Фазни премини од втор ред. 

12. Методи на учење:  

Активно учество на предавањата, решавање на физички проблеми, изработка на проектни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

8 кредити x 30 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

240 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна)  
20 

17.3. Активност и учество 20 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум 50 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на 
разбирањето на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи 
Ивановски 

Механика и 
молекуларна физика 

Универзитет Св. 
Кирил и 
Методиј, ПМФ, 
Скопје 

2006 

2. Божидар 
Жижиќ 

Курс опште физике 
(Молекуларна физика, 
Термодинамика, 
Механички таласи) 

Граѓевинска 
књига, Београд 

1988 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Young, H.D., 
Freedman, R. 

University Physics Addison-Wesley 1996 
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2. Олгица Кузмановска Молекуларна физика 
со термодинамика 

Интерна скрипта 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Математичка анализа 2 

2. Код ФЈЈ04-22 

3. Студиска програма Теориска физика, медицинска физика 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, 

Природно-математички факултет, 

УКИМ-Скопје 

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

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

8 

8. Наставник Проф. д-р Весна Манова-Ераковиќ 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Математичка анализа 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Со изучување на предметот Математичка анализа 2, студентите 
треба да се здобијат сo основните знаења предвидени со содржината на предметната програма. Преку наставата, 
студентите треба да стекнат систематизирани знаења и информации и да ја совладаат техниката на теоријата на 
интегралното сметање на функции од една независно променлива, редови, диференцијално сметање на функции од 
повеќе променливи и повеќекратните интеграли, како и да се оспособат за самостојно и креативно користење на 
овие математички теории во физиката. 

11. Содржина на предметната програма:  

I. Функции од една променлива: 

1. Неопределен интеграл: Дефиниција и својства; Смена при неопределен интеграл; Парцијална интеграција; 
Интегрирање на рационални, ирационални и тригонометриски изрази. 

2. Определен интеграл: Дефиниција и својства; Суми на Дарбу; Њутн-Лајбницова формула; Несвојствени 
интеграли; Примени. 

3. Редови: Бројни редови; Критериуми за конвергенција; Функционални низи; Функционални редови; Степенски 
редови. 

II. Функции од повеќе променливи: 

4. Поим за функција од повеќе променливи; Гранична вредност на функција; Непрекинатост на функција. 

5. Диференцирање: Парцијални изводи; Диференцијабилност на функција во точка; Тангентна рамнина и нормала 
на површина; Диференцијали од повисок ред и Тајлорова формула; Локални екстреми; Условни екстреми. 

6. Интегрирање: Двојни интеграли над произволна област; Површински интеграли од прв и втор тип; Криволиниски 
интеграли од прв и втор тип; Гринова Формула; Тројни интеграли; Примени. 

12. Методи на учење: Следење на предавања и вежби, учење преку изработка на семинарски работи, проектни задачи, 
самостојна подготовка на испитот. 

13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови 4+4  

15 недели × 8 часа = 120 часа  

8ЕКТС × 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 60+60+30+40+50 = 240 часа за семестар 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

60 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 40 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови                              30 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна)                              10 бода 

17.3. Активност и учество                              10 бода 

 17.4  Завршен испит                               50 бода 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени најмалку 30% од деловите 17.1, 17.2 и 17.3 за 
потпис и освоени најмалку 50% од деловите 17.1, 17.2 и 
17.3 за завршен испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски / англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анализа на постигнати резутати на студентите, 
анонимни анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ивановски 
Н.  

 

Математичка 

анализа I 

УКИМ-Скопје  1998 

2. Томовски 
Ж.  

 

Математика 2  

 

Просветно 

дело, Скопје 

2008 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Nikolsky 
S.M. A  

 

Course of 

Mathematical 

Analysis, vol. I, II 

Mir 

Publishers, 

Moscow 

1981 

2. Демидович 
Б. П. 

Сборник задачи 

и упражнений по 

математическому 
анализу 

Наука, 

Москва 

 

1990 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Хемија 

2. Код ФЈЈ05-22 

3. Студиска програма Теориска физика, Применета физика, Медицинска физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Прва година / втор семестар I/2 Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Методија Најдоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

• Преку интерактивна настава и лабораториски вежби, студентите треба да се здобијат со знаења од основите на 
хемијата, вклучувајќи ја структурата на супстанците, основните законитости по кои се одвиваат хемиските 
промени на супстанците и номенклатурата на основните групи неоргански соединенија.  

• Студентите треба да ги совладаат основите на хемиското сметање. 

• Да се стекнат со практични знаења и вештини од хемијата. 

11. Содржина на предметната програма:  

• Вовед во општа хемија      

• Атомско-молекулска теорија      

• Структура на молекули      

• Основни типови неоргански соединенија и нивните особини 

• Хемиска термодинамика      

• Хемиска кинетика       

• Хемиска рамнотежа       

• Раствори       

• Рамнотежи во раствори од електролити 

• Оксидационо-редукциони и електрохемиски процеси. 
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12. Методи на учење: Следење на предавањата и демонстрационите експерименти, аудиториски и лабораториски 
вежби, учење преку изработка на семинарска работа, користење на препорачаната литература и препорачаните 
видео експерименти дадени со литературата. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС ꞏ 30 = 180 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

60 + 45 + 0 + 0 + 75 = 180 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часови 

16.2. Самостојни задачи 0 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 75 часови 

17. Начин на оценување                                                                                                                         32 + 32 + 20 + 16 = 100 

17.1. Тестови 84 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3. Активност и учество 16 бодови 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит редовност на предавањата и вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Најдоски Општа и неорганска 
хемија 

Авторот 2011 

2. М. Најдоски Збирка задачи по општа 
и неорганска хемија  

Авторот 2009 

3. М. Најдоски Практикум по општа и 
неорганска хемија 

Авторот 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Најдоски, М. 
Буклевски 

Збирка решени задачи 
по општа хемија 

Авторот 2011 

2. J. W. Hill, R. H. 
Petrucci, 

T. W. McCreary, S. 
S. Perry 

General chemistry 

(превод на македонски) 

Upper Saddle 
River 

2010 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Педагогија 
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2. Код НМ6з23 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за педагогија 

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

6. Академска година /семестар Прва година / втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Проф. д-р Борче Костов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите - идните наставници да стекнат основни знаења од областа на педагогијата; да се поттикнуваат на 
критичко размислување за проблемите од оваа област, како и оспособување за апликација на стекнатите знаења и 
развивање на наставни вештини. 

11. Содржина на предметната програма:  

Педагогијата како наука за воспитанието; Феноменот на воспитанието; Што е воспитание; Поимно определување; 
Моќта и границите на воспитанието; Поделба на воспитанието; Воспитен процес; Естетско воспитание; Морално 
воспитание; Интелектуално воспитание; Работно и политехничко воспитание; Физичко-здравствено воспитание. 

12. Методи на учење:  

работилници, работа во мали групи, индивидуални вежби, презентации,  симулации, демонстрации, дискусиони 
групи, набљудување, практична работа. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 

14. Распределба на расположивото 
време 

2+0+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 

16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови  

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

 

17.3. Активност и учество  

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
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21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуирано следење на напредокот на студентите; 
електронско портфолио; евалуација од страна на 
студентите. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Марија Костова  Општа педагогија УКИМ-Скопје 2004 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Борче Костов Теорија на 
воспитание 

УКИМ-Скопје 2019 

2. Борче Костов Естетско 
воспитание 

УКИМ-Скопје 2013 

3. Костова, М., 
Баракоска, А., 
Маказлиева, Е. 

Педагогија Просветно дело 
АД, Скопје 

2011 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1 Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

2 Код  ФЈЈ06-22 

3 Студиска програма Физика  

 

4 

Организатор на студиската 

програма 

 

Институт за физика 

5 Степен Прв  

 

6

 

Академскагодина/семестар

 

II год /3-семестар

 Број на ЕКТС кредити  

8
 Наставник  Д-р Мимоза Ристова,  редовен професор 

 

9 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Ислушано: сите задолжителни од II семестар 

Положено: Математичка анализа 1 Математичка анализа 2 и Mеханика
 

10 

Цел на предметната програма (компетенции): 

Способност да пресметува јачина на електрични полиња при елементарна геометрија на полнежите во просторот со 
користење на диференцијално сметање. разбирање на процесите врзани со течењето на електричната струја низ сите 
медиуми освен во полуспроводниците и способност за теориско објаснување на феномените и пресметување на јачините 
на стујата. Разбирање ма магнетните покјави, способност за објаснување на теориските основи и пресметувања на 
магнетскуите полиња (индукцијата) со помош на диференцијално сметање. Способност за пресметување и анализа на 
колата со наизменична струја. разбирање на основите на теоријата на електромагнетните бранови. 
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11 

 

Содржина на предметната програма:  

Електрично поле во вакуум: Електризација. Електрични сили. Спроводници и изолатори. Кулонов закон. Електрично поле. 
Поле од точкест полнеж. Електрични силови линии. Движење на наелектризирана честичка во електрично поле. 
Електрични диполи. Електричен Флукс и теорема на Гаус и Остроградскиј: Примена на Гаусовата теорема. Поле на 
наелектризирана рамнина. Равенка на Пуасон. Електричен потенцијал: Работа во електростатско поле, Потенцијална 
енергија во поле на Кулонова сила. Потенцијал и напон. Еквипотенцијални површини. Врска помеѓу јачина на 
електричното поле и потенцијал. Потенцијал на електричен дипол. Диелектрици во електрично поле: Поларизација на 
диелектрици. Вектор на поларизација. Електрично поле во диелектрици. Гаусова теорема за диелектрици. Вектор на 
електрична индукција. Електричен капацитет: Кондензатори. Сериска и паралелна врска на кондензатори. Акумулираање 
на електрична енергија. Густина на енергија на електростатско поле. Потенцијална енергија на наелектризирано тело. 
Енергија на набиен кондензатор. Густина на енергија на електростатско поле. Постојана електрична струја: Јачина на 
струја. Густина на струјата. Електрично поле на спроводник низ кој тече струја. Равенка на континуитет (непрекинатост). 
Омов закон. Зависност на отпорот од температурата. Омов закон за отпор. Работа и моќност на електричната струја. Џулов 
закон. Електромоторна сила: Омов закон. Кирхофови правила. Сериско врзување на отпорници. Моќност во надворешно 
струјно. Класична теорија на спроводливоста на металите: Носители на струјата во металите. Толман-Стјуратов 
експеримент. Елементарна класична торија на метали. Изведување на Омов закон, Џул-Ленцов закон, Видеман-Францов 
закон со класичната теорија. Недостатоци на класичната теорија. Излезна работа на електроните. Контактен потенцијал. 
Термоелектрични појави: Зебеков, Пелтиев и Томсонов ефект. Електрична струја низ течности: Дисоцијација. Омов закон 
за електролити. Електролиза. Фарадееви закони за електролиза. Електрична струја низ гасови: Јонизација и рекомбинација. 
Несамостојно празнење. Самостојно празнење. Судирна јонизација. Лавина и тлеечко празнење. Магнетно поле: Mагнетно 
заемнодејство на два елемента на струја. Био-Савар-Лапласов закон. Магнетна индукција. Вртложен карактер на 
магнетното поле: Магнетни силови линии. Амперов закон за циркулација на магнетната индукција. Вектор на јачината на 
магнетното поле. Eдиницата за јачина на струја. Елементарна струја. Магнетен момент на струјата. Контура со струја во 
магнетно поле. Механичка работа во магнетно поле. Магнетен флукс. Теорема на Гаус за магнетска индукција. Лоренцова 
сила и примена. Откритие на електронот. Холов ефект. Магнетици: Феромагнетизам. Магнетен хистерезис. 
Парамагнетизам и дијамагнетизам. Вектор на магнетизација. Геомагнетизам. Електромагнетна индукција. Закон за  
лектромагнетна индукција: Ленцово правило. Самоиндукција. Индуктивитет. Индуктивност на соленоид. Заемна 
индукција. Енергија и густина на енергија на магнетно поле. Виорни (Фукоови) струи. Добивање синусоидална струја. 
Принцип на генератор на наизменичната струја. Електрични кола на наизменичната струја. Индуктивен отпор. 
Капацитативен отпор. Резонанција на напонот. Сериска и паралелна врска на отпорите. Моќност во коло на наизменична 
струја. Трифазни струи. Транформатори. Основи на теоријата на електромагнетното поле: Максвелови равенки.  

 Метод на учење: предавања, вежби, пракса, проекти/семинари 

13 Вкупен расположлив фонд на време 240 часа 

 

14 

Распределба на расположливото 

Време 

120 часa наставни активности + 120 часа други форми на 

учење 

 

15 

Форми на наставните 

Активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 

15.2 Вежби (лабораториски) 60 часа 

 

16 

 

Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи   30 часа 

16.2 Самостојни задачи 20 часа 

16.3 Домашно учење 70 часа 

 

 

17 

Начини на оценување 

17.1 Тестови 80 бода 

17.2 Лабораториски вежби 10 бода 

17.3 Активност и учество   5 бода 

 17.4 Завршен испит 100 бода 

 

 

 

18 

 

 

 

Критериуми за оценување 

           до   49 бода   5 (пет)              (F) 

oд 50 до   60 бода   6 (шест)           (E) 

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

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

од 81  до   90 бода   9 (девет)          (B) 
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(бодови/оценка) од 91  до 100 бода 10 (десет)          (A) 

 

 

19 

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит 

Услов за потпис:  

Присуство на часовите за предавања и вежби. 

Услов за завршен испит:  

  Изработени и елаборирани  лабораториски вежби  

Присуство на предавања и вежби
20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

 

21 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Домашни задачи, анкетни прашалници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Литература 

 

 

 

22.1 

Задолжителна литература 

ред. 

бр. 

 

Автор 

 

Наслов 

 

Издавач 

 

Година 
 1. М. Јоноска и М. Ристова ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ УКИМ 2014 

 

 2. 

John Belcher, 

Peter Dourmashkin, 

Sen-Ben Liao 

Electricity and Magnetism MIT 2005 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

ред. 

бр. 

 

Автор 

 

Наслов 

 

Издавач 

 

Година 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Математичка физика 1 

2. Код ФЈЈ07-22 

3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика, Медицинска физика, 
Применета физика, Наставна физика, Геофизика и метерологија,  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Природно-математички факултет 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

7 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положен Математичка анализа 1 и ислушан Математичка анализа 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со неопходните математички методи потребни за опишување на однесувањето на физичките системи 
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11. Содржина на предметната програма:  

1. Бесконечни редови (бројни и функционални), хармониска анализа и примена во физиката, Фурие редови и 
Фурие интеграли. 

2. Векторска анализа и карактеризација на физичките полиња. 

3. Матрици и оператори, задача за сопствени вредности и сопствени вектори. 

4. Обични диференцијални равенки, равенки на движење.  

12. Методи на учење: предавања и аудиториски вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време  210 часа 

14. Распределба на расположивото време 90+120  

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

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, 
тимска работа 

45 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 50 

16.3. Домашно учење – задачи 60 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Ислушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Sean Mauch Introduction to 
Methods of Applied 
Mathematics or 

Advanced 
Mathematical 
Methods for 
Scientists and 
Engineers 

CalTech 2004 

2. K.F. Riley, M.P. 
Hobson, S. J. 
Bence 

Mathematical 
Methods for 
Physics and 
Engineering 

Cambridge 
University 
Press 

2006 

3. James Nearing Mathematical Tools 
for Physics 

Physics 
Department, 

University of 
Miami 

2010 
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22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Niels Walet Further 
Mathematical 
Methods 

Department of 
Physics, 
UMIST 

2002 

2. Даница 
Крстовска 

Математичка 
физика 1 

Интерна 
скрипта 

2011 
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1. Наслов на нaставниот предмет Осцилации и бранови 

2. Код ФЈЈ08-22 

3. Студиска програма Физика – сите насоки 

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)  прв 

6. Академска година/семестар  II / 3 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р. Драган Јакимовски 

9. Предуслови за запишување на предметот Положени : Математика 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Запознавање со математичките модели и физиката на осцилациите и брановите  

11. Содржина на предметната програма: 

 Слободни осцилации на едноставни системи 
 Математичко нишало 
 Слободни осцилации со многу степени на слобода 
 Принудени осцилации 
 Придушени осцилации 
 Сложени осцилации и Фурие анализа 
 Стојни бранови 
 Патувачки бранови 
 Суперпозиција на бранови, интерференција, дифракција 
 Бранови во две и три димензии, бранов фронт 
 Нелинеарни динамички системи, осцилации, нелинеарно нишало 
 Резонанси 
 Осцилациии во електрични кола, електромагнетни бранови 

12. Методи на учење:предавања, аудиториски вежби, домашни задачи, семинарска работа од избрана тема. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

14. Распределба на расположивото време 100+80 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

40 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 

16.2 Самостојни задачи   

16.3 Домашно  учење  60 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа  

17.2.  Семинарска работа/проект  5 бода 

17.3.  Активност и учество  15 бода 

17.4. Завршен испит Писмен и усмен дел 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)        (F)                   

од 51 до 60 бода  6 (шест)     (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум)   (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација од студентите и самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. George King Vibrations and Waves 
(Manchester) 

Wiley 2013 

2. Карлов  &  Кириченко Колебанија, Волни, 
структури 

Мир 2003 

3. Walter Lewin 8.03 Physics III: Vibrations and Waves, MIT Fall 2004, free on YouTube 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Д. Јакимовски Збирка материјали  2020 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ОПТИКА 

2. Код ФЈЈ09-22 

3. Студиска програма Наставна физика; Применета физика-материјали и уреди; Mедицинска 
физика; Теориска физика;  Геофизика и метеорологија; Астрономија и 
астрофизика 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Втора година / 
четврти семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

7 

8. Наставник Проф. Д-р Јулијана Велевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положено:Механика и Молекуларна физика, ислушано: 
Електромагнетизам 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на геометрска и физичка оптика 

11. Содржина на предметната програма: Содржина на предметната програма: Светлината како електромагнетен бран. 
Методи за одредување на брзината на светлината. Геометриска оптика. Леќи. Оптички инструменти: лупа, 
микроскоп, окулар, телескоп. Окото како оптички инструмент. Фотометрија.  Интерференција на светлината, 
интерферометри и нивна примена. Дифракција на светлината. Френелова дифракција. Фраунхоферова дифракција 
и дифракциони решетки Абеова теорија на дифракција. Поларизација и нејзини видови. Вртење на рамнината на 
поларизација. Кристалооптика. Вештачка анизотропија. Електрооптички ефекти Основи на холографијата. 
Ласери.  
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12. Методи на учење: предавања, експериментални вежби, аудиториски вежби, семинар 

13. Вкупен расположив фонд на време 210 часа 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 

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

50 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 30 

16.3. Домашно учење – задачи 70 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 10 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 бода 

17.3. Активност и учество 5 бода 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Изработени експериментални вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Хехт Оптика (преведена) Просветно дело 2010 

2. R. Guentner Modern Optics Elsevie 2005 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ј. Велевска ОПТИКА  Интерна скрипта 
на ПМФ 

2018 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТЕОРИСКА МЕХАНИКА 

2. Код ФЈЈ10-22 

3. Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус)  

6. Академска година /семестар Втора година / четврти 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник д-р Александар Ѓурчиновски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Запознавање со теориските основи на класичната механика и нејзина примена во засновањето на теориските 
дисциплини на физиката 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 

 Ограничени движења. Даламбер-Лагранжов принцип. Диференцијални равенки на слободно движење. 
Равенки со множители на врски.  Лагранжови равенки. 

 Хамилтонов принцип на најмало дејство. Обопштени импулси. Хамилтонови равенки. 
 Поасонови загради.  Канонски трансформации.  Хамилтон - Јакобиева равенка. 
 Општи особини на централни движења. Равенка на траекторија при централно движење. Кеплеров 

проблем 
 Еластичен судир на две честици. Расејување на честици 
 Елементи на механика на тврдо тело 

 

12. Методи на учење: предавања, нумерички вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит 

13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 4+2+0 

15 недели x 6 часа = 90 часови 

6 ЕКТС x 30 = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време   

60 + 30 + 20 + 30 + 40 = 180 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 % 

17.3. Активност и учество 10 % 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Услов за потпис е присутност на настава (предавања и 
вежби), услов за полагање на завршен испит е положен 
писмен дел од испитот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 
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21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Благоја 
Вељаноски 

Теориска механика 
(скрипта) 

Авторот 2009 

2. Ѓорѓе 
Мушицки 

Теоријска механика ИРО 
Граѓевинска 
књига, Београд 

1981 

3. Herman 
Goldstein 

Classical Mechanics Addisson Wesley, 
Cambridge, USA 

1980 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Л. Ландау и 
Е. Лифшиц 

Механика Наука, Москва 1973 

2. Ф. Гантмахер Аналитичка механика Граѓевинска 
книга, Београд 

1965 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Математичка физика 2 

2. Код ФЈЈ11-22 

3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика, Медицинска физика, 
Применета физика, Наставна физика, Геофизика и метерологија 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Природно-математички факултет 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Втора година / четврт 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положен Математичка анализа 1 и ислушани Математичка анализа 2 и 
Математичка физика 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со неопходните математички методи потребни за опишување на однесувањето на физичките системи 

11. Содржина на предметната програма:  

 

1. Варијациони задачи и директни методи. Варијациони принципи  на физиката.  

2. Парцијални диференцијални равенки: Класификација на равенките од втор ред; Гринови функции; Нумерички 
методи. 

3. Специјални функции и ортогонални полиноми: Ојлерови интеграли; Беселови функции; Лежандрови, Ермитови 
и Лагерови полиноми.   

4. Нелинеарни диференцијални равенки и елементи на теорија на стабилност. 

12. Методи на учење: предавања и аудиториски вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време  180 часа 

14. Распределба на расположивото време 90+90 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 45 
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15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, 
тимска работа 

45 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 30 

16.3. Домашно учење – задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Ислушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Sean Mauch Introduction to 
Methods of Applied 
Mathematics or 

Advanced 
Mathematical 
Methods for 
Scientists and 
Engineers 

CalTech 2004 

2. K.F. Riley, M.P. 
Hobson, S. J. 
Bence 

Mathematical 
Methods for 
Physics and 
Engineering 

Cambridge 
University 
Press 

2006 

3. James Nearing Mathematical Tools 
for Physics 

Physics 
Department, 

University of 
Miami 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Niels Walet Further 
Mathematical 
Methods 

Department of 
Physics, 
UMIST 

2002 

2. Даница 
Крстовска 

Математичка 
физика 2 

Интерна 
скрипта 

2012 
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1 Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОНИКА 

2 Код  ФДЈ03-22 

3 Студиска програма Физика (Медицинска физика) 
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4 

Организатор на студиската 

програма 

 

Институт за физика 

5 Степен Прв  

 

6

 

Академскагодина/семестар

 

II год /3-семестар

 Број на ЕКТС кредити  

7
 Наставник  Д-р Мимоза Ристова,  редовен професор 

 

9 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Ислушано: сите задолжителни од III семестар. 

Положено: Математичка анализа 1 Математичка анализа 2 и Mеханика
 

10 

Цел на предметната програма (компетенции): 

Разбирање на теориските основи и капацитет за практичната применливост на основите на 

вакуумската електроника. Разбирање на основите на теоријата на полуспроводниците. 

Оспособеност за разрешување на електрични кола со пасивни и активни компоненти. 

Способност за коснтрукција на базични засилувачи, исправувачи, осцилатори, сензори и 

избрани уреди со активни компоненти. 

 

11 

Содржина на предметната програма: 

Вакуумска електроника: Балистичка електроника. Движење на електрон во електрично, 

магнетно поле и нивна комбинација. Примена на балистичката електроника. Катодна цевка. 

Магнетрон. Електростатска леќа, магнетска леќа. Електронски микроскоп. Слободни електрони кај металите и 
термоелектронска емисија: Енергетски метод на анализа. Потенцијален профил на модел на кристална решетка. Ферми-
диракова ф-ја на распределба. Термоелектронска емисија. Термокатоди. Засилена термоелектронска емисија. Секундарна 
термоелектронска емисија. Автоелектронска емисија. Примена на СЕМ (скенирачка електронска микроскопија (вежби). 
Вакуумска диода (двоелектроден вакуумски систем). Равенка на просторен полнеж и карактеристики. Полуспроводникова 
електроника: Полуспроводници. pn-премин. Диоди. Биполарен 

Слоен Транзистор. Градба, параметри и карактеристики. Стабилизација на работна точка. кола за 

напојување со еден извор. Засилување со биполатен транзистор. Транзистори со ефект на поле. Градба, карактеристики и 
параметри. ФЕТ и МОСФЕТ. Полев транзистот како засилувач, кондензатор, отпор и прекинувач. Исправувачи. 
Прекинувачи. Засилувачи, Повратна врска. Операциони засилувачи. Булеова алгебра. Логички кола. Основи на 
дигиталната електроника. 

 Метод на учење: предавања, вежби, пракса, проекти/семинари 

13 Вкупен расположлив фонд на време 180 часа 

 

14 

Распределба на расположливото 

Време 

100 часa наставни активности + 80 часа други форми на 

учење 
 

15 

Форми на наставните 

Активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 

15.2 Вежби (лабораториски) 25 часа 

 

16 

 

Други форми на активности 

16.1 Задачи   20 часа 

16.2 Самостојни задачи 10 часа 

16.3 Домашно учење 65 часа 

 

 

17 

Начини на оценување 

17.1 Тестови 80 бода 

17.2 Лабораториски вежби 10 бода 

17.3 Активност и учество   5 бода 

 17.4 Завршен испит 100 бода 

 

 

 

18 

 

 

 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

           до   49 бода   5 (пет)              (F) 

oд 50 до   60 бода   6 (шест)           (E) 

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

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

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

од 91  до 100 бода 10 (десет)          (A) 
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19 

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит 

Услов за потпис:  

Присуство на часовите за предавања и вежби. 

Услов за завршен испит:  

  Изработени и елаборирани  лабораториски вежби  

Присуство на предавања и вежби
20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

 

21 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

Домашни задачи, анкетни прашалници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Литература 

 

 

 

22.1 

Задолжителна литература 

ред. 

бр. 

 

Автор 

 

Наслов 

 

Издавач 

 

Година 
 1. М. Ристова ЕЛЕКТРОНИКА  Интерна скрипта 2021 

 

 2. 

М. Ристов ЕЛЕКТРОНИКА УКИМ 1995 

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

ред. 

бр. 

 

Автор 

 

Наслов 

 

Издавач 

 

Година 
 J. Millman  Microelectronics Mc. Grow Hill 2005 
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1. Наслов на нaставниот предмет Атомска физика 

2. Код ФЈЈ12-22 

3. Студиска програма Физика – сите насоки 

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)  прв 

6. Академска година/семестар  3 / 5 7. Број на ЕКТС 
кредити 

7 

8. Наставник Проф.Д-р.Драган Јакимовски 

9. Предуслови за запишување на предметот Положен : Осцилации и бранови 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Запознавање со фундаменталните експерименти и идеи кои придонеле за формирање на современите сфаќања за 
структурата на атомите како и со соодветните експериментални методи што се користат за нивно проучување 

11. Содржина на предметната програма: 

 Научен и општествен контекст на формирањето на модерната физика 
 Маса и големина на атомите, изотопи, полнежи 
 Атомско јадро, Радерфордово расејување 
 Бранова природа на светлината, фотоелектричен и Комптонов ефект 
 Корпускуларно-бранов дуализам 
 Квантномеханичка теорија за водородниот атом 
 Орбитален и спински магнетизам. Фина структура. 
 Атоми во магнетно поле. Земанов ефект. 
 Атоми во електрично поле. Штарков ефект. 
 Општи закони за оптички премини. 
 Повеќеелектронски атоми. Молекули. 

12. Методи на учење: предавања, решавање задачи, изведување на лабораториски вежби, семинарска работа од избрана 
тема. 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 210 часа 

14. Распределба на расположивото време 120+90 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

60 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 

16.2 Самостојни задачи   

16.3 Домашно  учење  70 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа  

17.2.  Семинарска работа/проект  5 

17.3.  Активност и учество  15 бода 

17.4. Завршен испит Писмен и усмен дел 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)        (F)                   

од 51 до 60 бода  6 (шест)     (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум)   (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Завршени лабораториски вежби  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација од студенти и самоеваулација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Demtroder Atoms, Molecules and Photons Springer 2019 

2. Д. Јакимовски Збирка материјали  2020 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Haken & Wolf  The Physics of Atoms and Quanta Springer 2009 

2. Торнтон &  Рекс Модерна физика Табернакул 2010 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Метрологија 

2. Код Ф17Н-22 

3. Студиска програма Применета физика-материјали и уреди 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика при ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

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

6. Академска година /семестар Трета година / 
зимски семестар 

7.  Број на ЕКТС- кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Молекуларна физика со термодинамика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Стекнување на знаења за прецизните мерења во лабораторија и индустрија, за топлинските и електричните 
величини; усвојување на вештини за прецизни мерења и калибрации.  

Оспособеност за работа (прецизни мерења и обработка на податоци) во современи индустриски претпријатија 
според најновите барања на пазарот на трудот, во државни институции од подрачјето на метрологијата и во 
научни лаборатории.  

11. Содржина на предметната програма: 

 Обработка на експерименталните податоци: проценка на неопределеноста на мерењето, интерполација, 
фитување.  

 Стандард за време: атомски часовник.  
 Стандарди за напон: низа од премини на Џозефсон (примарен стандард), Зенерова диода (секундарен 

стандард).  
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 Стандарди за отпор: еталон со квантен Халов ефект (примарен стандард), стандардни отпорници 
(секундаредн стандард)  

 Еталон за маса: ватна вага.  
 Мерење на отпор: мерење на големи отпори, потенциометаркса метода (споредба). 
 Мерење на јачината на струјата: посредно определување на јачината на струјата, мерење на големи јачини на 

струјата. 
 Мерење на феквенција и фаза. 
 Мерење на импеданса, капацитет и индуктивитет. 
 Аналогно/дигитална и дигитално/аналогна конверзија.  
 Температурни скали: вообичаени температурни скали, инструменти за мерење на температурата, 

температурни скали (термометриски супстанци и термометриски својства), апсолутни температурни скали, 
меѓународни температурни скали.  

 Термоелектрично мерење на температурата: термоелектромоторен напон, термодинамички релации, 
зависност на термоелектромоторниот напон од температурата, термоелементи, корекција за референтната 
спојка, типови на термопарови, конструкција на сонди со термопарови, калибрација на термопарвоите со 
фиксни точки, калибрација на термопарвоите со споредба, методи на интерполација.  

 Оптичка и радијацска пирометрија: приближно црни тела, стандарди за црно тело, тоталнорадијациски 
пирометри, калибрација на тоталнорадијациски пирометри, проширување на температурната скала, 
температури на тела што не се апсолутно црни, спектралнорадијациски пирометри, калибрација на 
лнорадијациските пирометри.  

 Отпорна термометрија: конструкција на отпорните термометри, калибрација на платински отпорен 
термометар, други видови отпорни термометри.  

Калориметрија: мерење на количеството топлина и топлинскиот капацитет, воден калориметар, калориметарска 
бомба, анероиден калориметар, адијабатски калориметар, електричен каклориметар, радијациски калориметар, 
определување на топлинските својства со метод на релаксација.  

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

210 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  нема 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 80 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 бода 

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

20 бода 

17.3. Активност и учество 30 бода 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит редовност на предавањата и вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата изработена проектна задача 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата македонски 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

97 

 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ненад 
Новковски 

Мерења во 
физиката 

УКИМ ПМФ-
Скопје 

2007 

2. Џон А. Рајс Математичка 
статистика и 
анализа на податоци 

Арс Ламина, 
Скопје 

2014 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  The International 
System of Units (SI)  

Bureau 
International des 
Poids et Mesures, 
9th edition 

2019 

2.     

3.     
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1. Наслов на наставниот предмет ТЕОРИСКА ЕЛЕКТРОДИНАМИКА СО СПЕЦИЈАЛНА 
ТЕОРИЈА НА РЕЛАТИВНОСТ 

2. Код ФЈЈ13-22 

3. Студиска програма Физика (сите насоки) 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Скопје 

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

6. Академска година /семестар Трета година / петти 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

7 

8. Наставник  

д-р Александар Ѓурчиновски 

 

9. Предуслови за запишување на предметот Електромагнетизам (ислушан) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Запознавање на студентот со основите на специјалната теорија на релативност и теориската електродинамика, со 
коваријантна формулација на електродинамиката и потребните математички методи, како и употреба на 
стекнатите знаења во решавање на конкретни задачи. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 

1. Специјална теорија на релативност: Историски развој, инерцијални системи и Галилеев принцип на 
инваријантност. Лоренцови трансформации. Простор на Минковски. Релативистичка механика. Основи на 
релативистичката оптика. Четиридимензионални вектори и тензори. Простор на Риман.  

 

2. Равенки на електромагнетно поле: Максвелови равенки и нивни решенија. Скаларен и векторски потенцијал. 
Равенка на Поасон. Електростатика и магнетостатика. Мултиполни разложувања. Електродинамика во Лоренцов 
калибрационен услов. Нехомогена бранова равенка и ретардационо време. 

 

3. Електромагнетни бранови: Електромагнетни бранови во вакуум. Електромагнетни бранови во материјални 
средини. Гранични услови. Одбивање и прекршување на рамни електромагнетни бранови од диелектрични 
средини. Френелови равенки. Одбивање на електромагнетни бранови од метални средини. Апсорпција и 
дисперзија на електромагнетни бранови. Брановоди. 

 

4. Електрични полнежи во движење: Ретардациони потенцијали. Равенки на Јефименко. Потенцијали на 
Ленард-Вихерт. Електромагнетно поле на точкаст полнеж во движење.  

 

5. Електромагнетно зрачење: Моќност на зрачење од полнеж во движење од општ карактер. Зрачење од 
хармониски променливи извори. Зрачење од електричен и магнетен дипол. Формули на Лармор и Ленар. 
Електромагнетна реакција и равенки на Абрахам-Лоренц-Дирак. Синхротронско зрачење. Закочно зрачење 
(bremsstrahlung). Расејување. 

 

6. Релативистичка електродинамика: Коваријантна формулација на електродинамиката. Тензор на 
електромагнетно поле. Квадрипотенцијали. Лагранжов и Хамилтонов формализам во електродинамиката. 

 

12. Методи на учење: активно следење на  предавањата, дискусии, семинари, работилници, самостојни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 4+3+0 

15 недели � 7 часа = 105 часа 

7 ЕКТС � 30 = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 60 + 45 + 25 + 40 + 40 = 210 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

99 

 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 % 

17.3. Активност и учество 10 % 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Реализирани активности 15, 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Џ.  
Грифитс 

Вовед во 
електродинамика 

Арс Ламина - 
Скопје  

2015 

2. M. A. 
Heald and  

J. B 
.Marion 

Classical electromagnetic 
Radiation 

Academic Press - 
London 

1995 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. D. 
Jackson 

Classical Electrodynamics 
(3rd edition) 

John Wiley & 
Sons - New York 

1999 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Методика на наставата по физика 1 

2. Код ФНЗ04-22 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
ПМФ, 

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

6. Академска година/семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Боце Митревски 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот (иден наставник по физика) да се воведе во општата методика - дидактика, односно во теоријата на 
наставата. Тој треба да биде свесен за комплексноста и интердисциплинарноста на наставата. Во исто време 
постепено, преку практичната работа (хоспитации) да биде подготвен и да може да се вклучи во наставниот 
процес. 

11. Содржина на предметната програма: 

Дидактиката како научна дисциплина (предмет, цел и задачи). Педагошко-психолошки основи на наставата. 
Класификација и видови настава. Дидактички ситеми. Дидактички принципи. Планирање и организирање на 
наставата, подготовка на наставникот. Државни документи  и педагошка документација. Методи и техники на учење 
и поучување. Таксономија на наставните цели. Мотивација за учење и емоционална интелигенција. Следење, 
проверување и оценување на учениците. Посбни поглавја од дидактика. 
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12. Методи на учење: 

Дијалог, дискусија, проблемска настава, самостојна работа, истражувачки активности, пребарување и работа со 
дополнителни извори на информации, практична работа, консултации и менторска работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 кредити по 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време   30+30+45+135 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања низ современи 
форми на  активности 

Часови 30 

15.2 Вежби, семинари, тимска 
работа 

Часови 30 

15.3 Теренска настава Часови 45 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  

  Часови 135 16.2 Самостојна работа 

16.3 Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Устен испит 40 бодови 

17.2. Практичен испит 20 бодови 

17.3. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

 Активност и учество                             20 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест)

од 61 до 70 бода 7 (седум)  

од 71 до 80 бода 8 (осум)

од 81 до 90 бода 9 (девет)

од 91 до 100 бода 10 (десет)

19. Услови за потпис и полагање завршен испит Најмалку 90% присутност на часовите. 

Изработена и презентирана една семинарска 
работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/самоевалуација 

22. Литература 

Задолжителна литература 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издава Го

1. Јулијана Велевска Методика на наставата 
по физика (општ дел) -  

Предавања за интерна употреба 2004 

2. Томислав Петровић Дидактика физике Физички факултет у Београд  1994 

3.     

22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издава Го

1. Љубиша Нешић Поглавља методике 
наставе физике 

Универзитет у Нишу, Природно-
математички факултет 

2015 
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1. Наслов на нaставниот предмет КВАНТНА МЕХАНИКА 1 

2. Код ФЈЈ14-22 

3. Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика, 
ПМФ 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

ПМФ - Скопје, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  2011/12 

VI 

7. Број на ЕКТС кредити 7 

8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 

9. Предуслови за запишување на предметот Положени предметите: Механика, Математичка 
анализа 1, Математичка анализа 2, Математичка 
физика  1, Математичка физика 2. Ислушани 
предметите: Теориска електродинамика со СТР, 
Атомска физика 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

103 

 

10. Цели на предметната програма:  

- запознавање со фундаменталните откритија кои што претставуваат основа на модерната квантна механика; 

- примена на постулатите на квантната механика за опишување на квантните системи и определување на   нивните 
својства, вклучувајќи ги и резултатите од мерењата;  

- користење на операторскиот метод за решавање на релевантни проблеми; 

- решавање на Шредингеровата равенка за стандардни системи и интерпретација на резултатите; 

- користење на својствата на орбиталниот и спинскиот момент за опишување на квантните системи (водороден атом 
и електрон во магнетно поле); 

- примена на приближните методи за решавање на основни квантни проблеми. 

 

Општи компетенции. Стекнување на: 

- основни знаења од нерелативистичката квантна механика корисни за натамошните студии по теориска 
физика; 

- знаења за фундаменталните квантно-механички процеси во природата; 
- искуство во користењето на математичките алатки за конструкција на апроксимативни квантно-механички 

модели. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Историски развој. 
2. Бранова функција: Шредингерова равенка. Статистичка интерпретација.  Веројатност. Нормирање. Импулс. 

Принцип на неопределеност.  
3. Временски независна Шредингерова равенка: Стационарни состојби. Равенка на континуитет. Теорема на 

Еренфест. Бесконечно длабока потенцијална јама. Хармонски осцилатор. Слободна честичка. δ – 
потенцијална јама. Симетрична правоаголна потенцијална јама со конечна длабочина. Потенцијал на 
Кронинг – Пени. Коефициент на трансмисија и рефлексија.  

4. Формализам: Линеарна алгебра. Простори (функции како вектори, оператори како линеарни трансформации, 
Хилбертов простор). Дираков формализам. Матрици. Репрезентации 

5. Генерализирана статистичка интерпретација: Принцип на неопределеност.  
6. Квантна механика во три димензии: Шредингерова равенка во сферни координати. Водороден атом. Момент 

на импулс. Спин.  
7. Наелектризирана честичка во магнетно поле 
8. Систем од две честички. Рамнински и просторен ротатор 
9. Временски-независна теорија на пертурбации: Недегенерирана теорија на пертурбации. Дегенерирана 

теорија на пертурбации. Фина структура на водородниот атом. Временски-зависна теорија на пертурбации. 
10. Варијационен принцип: Теорија. Основна состојба на атом на хелиум.  
11. Квази-класична (ВКБ) апроксимација. 

12. Методи на учење: Предавања, Аудиториски вежби, Пребарување на литература и други ресурси за учење, 
Подготовка на испитот, Подготовка на семинари  

13. Вкупен расположив фонд на време 210 

14. Распределба на расположивото време контактни часови – 90ч неконтактни часови - 120 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 

16.2 Самостојни задачи  20 

16.3 Домашно учење  80 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  бодови      85 

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

 

бодови     8 

17.3.  Активност и учество  бодови     7 

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

       од 51 до 60 бода        6 (шест)(E) 
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       од 61 до 70 бода       7 (седум)(D) 

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

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

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

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Редовност на настава и следење на колоквиуми 

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. David. J. Griffiths  

 

 

Introduction to 
Quantum Mechanics 

Addison Wesley 

Универзитет “  

1995 

 

2.  

Ѓорѓи Ивановски 

 

Квантна механика 

 

Св. Кирил и 
Методиј” Св.  

1999 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.  

P. J. E. Peebles,  

 

 

Quantum Mechanics 

 

Princeton 
University Press 

1992 

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

1. Наслов на наставниот предмет ИКТ во наставата по физика, 1 

2. Код ФНЗ01-22 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Прва година / втор 
семестар 

4/8 Број на ЕКТС- 
кредити  

8 

8. Наставник проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени Механика и Молекуларна физика со термодинамика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

1. Знае што се виртуелни експерименти 

2. Наоѓа сличности и разлики помеѓу различни програми и програмски пакети 

3. Ги знае можностите и ограничувањата на виртуелните експерименти генерално, но и на секој пакет поединечно. 

4. Ги користи изучените програми за откривање нови знаења и информации 

5. Ги применува изучените програми во наставата 

6. Пишува процедури за користење виртуелни експерименти и ги применува во наставата 

7. Напредно го користи Power Point за изработка на содржини за наставата 

8. Ја организира наставата преку приодот превртена училница (flipped classroom) 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Што се виртуелни експерименти. Разлики и сличности со реалните експерименти. Предности, недостатоци и 
ограничувања на вритуелните експерименти. Можни мисконцепции кои можат да бидат поттикнати од 
виртуелните експерименти и како да се избегнат. PhET интерактивни симулации. Пребарување слободни 
симулации. 

2. Phun програма 

3. Wolfram Demonstrations Project 

4. Пишување процедури 

5. Учење со виртуелни експерименти 

6. Power Point. Примена на алатките за анимирање и хиперлинкови за изработка на активни и интерактивни 
содржини 

7. Блогови 

8. Превртена училница (flipped classroom) 

12. Методи на учење:  

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјали, стилови, приоди и времетраење. 
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13. Вкупен расположив фонд на 
време 

180 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 10 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 75 (3 колоквиуми х 15 + 
завршен испит х 30) 

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

10 

17.3. Активност и учество 15 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Положени најмалку 2 колоквиуми и завршени обврски со 
индивидуалната работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Акциско истражување 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Оливер Зајков Методика на школско 
експериментирање, 2 
(материјал за интерна 
употреба) 

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Дизајн на електронски уреди 

2. Код ФДЈ06-22 

3. Студиска програма Применета физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, 

Природно-математички факултет, УКИМ 

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

III/6 Број на ЕКТС- 
кредити  

7 

8. Наставник д-р.  Атанас Танушевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Ислушан предметот Електроника 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Добивање на сознанија за конструкција на електронски уреди и нивна употреба. За таа цел, треба да се направи 
симулација на електрично коло со софтверот Tina Pro, којшто овозможува проектирање на колото и презентација 
на сигналот на виртуелен екран. Откако ќе проектира колото, треба сите елементи да се постават на каширан 
пертинакс, притоа водовите треба да се нацртат со помош на софтверот Express PCB. Изведбата може да биде на 
една страна иили двете страни на пертиинакс плочка со бакарна превлака. Водовите на колото треба да се 
пренесат на каширан пертинакс плочка со помош на фотолитографија. Затоа, се нанесува фоторезиствен слој врз 
плочката, којшто потоа се развива и се добиваат водовите наколото. Покрај тоа, ќе бидат опишани основите на 
изработка на полуспроводнички елементи, како што се отпорниици, кондензатори, диоди, транзистори и 
интегрални кола. Исто така, ќе биде опишана методата на лемење, како основна метода за пакување на соодветен 
електронски уред.  

За напојување на електронските уреди неопходен е извор на напон, којшто е во склоп на уредот. Затоа, ке се 
конструра извор на напон според електронската шема, притоа ќе се направат теориски пресметки и ќе се направи 
трансформатор, стабилизатор на напон и каскаден напонски мултипликатор. Додека пак, теориски ќе се објасни  
DC претворувач на напон, филтер и индуктор. 

За да се изврши некое мерење неопходно е да имаме уред којшто некоја физичка велчиина ќе претвори во 
електричен сигнал. Затоа, детално ќе бидат теориски разгледани ваквите уреди, којшто уште се викаат и 
претворувачи. Во тој контекст, теориски ќе бидат опишани капацитивните, индуктивните, електромагнетни, 
отпорните, пиезоелектричните, претворувачи на база на Холовиот ефект, термодинамичките, фотонските, 
електроакустичните и електродинамичките претворувачи. 

Акустиката како област од физиката е од интерес. Затоа, теориски ќе се разгледат аудио сигналите, уредите за 
нивно засилувањеи уредите за репродукција на звук. 

Операционите засилувачи ќе се изучуваат со цел нивна примена во уредите којшто се употребуваат во физиката. 
Затоа, теориски ќе се разгледа  идеален операционен засилувач иреален операционен засилувач. Посебно, 
теориски ќе бидe разгледан операционен засилувач за изведба на суматор, интегратор, диференцијатор и 
осцилатор. Исто така, теориски ќе бидат разгледани операционите засилувачи и уредите за добивање на 
нелинеарни сигнали. 

За формирање на некој уред којшто ќе служи како инструмент неопходни познавања од дигитална електроника.  
За таа цел, теориски ќе се разгледаат основите на логичките кола и логички функции. 

Покрај тоа, за конструкција на некој уред неопходно е засилување и трансформација на сигналот според нашите 
потреби. За таа цел, теориски ќе се разгледаат уредите за кондиционирање на сигналот, како и уредите за 
конверзија од дигитален во аналоген и од аналоген во дигитален сигнал. Потоа, теориски ќе се разгледаат 
инструментите како што се аналогни мултиметар, дигитален инструмент, осцилоскоп и компјутерски 
контролирани мерни инструменти.  

Откако ќе се извршат мерења, тие се отчитуваат на екран или на инструмент со стрелка со соодветна скала.Затоа, 
теориски ќе се разгледаат уредите со дигитален екран и уредите со стрелка. Добиените мерења можат да се 
запишуваат рачно или да се процесуираат со помош на комјутер во соодветна табела. Исто така, представувањето 
на резултатите може да биде табеларно и графички, во зависност кој софтвер ќе се користи за нивна презентација. 

Во физика е од исклучитена важност одредени мерења или постапки при мерењето да се извршуваат автоматски. 
За таа цел, теориски ќе се разгледуваат овие уреди и практично ќе се изработи уред за контрола на температурата 
на водена бања.   

11. Содржина на предметната програма:  

Kонструкција на струјно коло: Симулација на електрично коло, PCB CAD софтверски пакет, Методи за 
конструкција на струјно коло, Фотолитографија, Изработка полуспроводнички елементи и интегрирани кола, 
Техника на лемење. 

Извори на напон: Трансформатор, Филтри на електричен напон, Стабилизатор и регулaтор на напонот, Каскаден 
напонски мултипликатор направен со полуспроводнички диоди и кондензатори, DC претворувач на напон, Дизајн 
на индуктор, Различни видови на индуктори. 

Електрични претворувачи: Класификација на претворувачи, Капацитивни претворувачи, Индуктивни 
претворувачи, Електромагнетни претворувачи, Отпорни претворувачи, Пиезоелектрични претворувачи, 
Претворувачи на база на Холовиот ефект, Термодинамични претворувачи, Фотонски претворувчи, 
Електроакустични претворувачи, Електродинамички претворувачи. 

Аудио-фреквентни сигнали и репродукција: Аудио засилувачи, Изобличување на сигналот, Негативна повратна 
врска кај аудио засилувачи, Извори на звучен сигнал. 

Операциони засилувачи: Вовед во операциони засилувачи, Идеален операционен засилувач, Модел на реален 
операционен засилувач, Нелинеарни сигнали добиени со операциони засилувачи. 
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Логички кола: Логички функции, Дигитални вредности на измерена величина, Логичко коло И, Логичко коло 
ИЛИ, Логички порти, Комбинациски логички кола, Флип-флоп, Мултиплексери, Кодер, Демултиплексери, 
Декодер. 

Основни принципи на инструментите за електрични мерења: Кондиционирање на сигнали, Дигитално-аналогна и 
аналогно-дигиталена конверзија, Аналогни мултиметри, Дигитални мултиметри, Осцилоскоп, Компјутерски 
контролирани мерни инструменти. 

Претставување на податоците на екран и нивно запишување: Прикажување на екран на измерените сигнали, 
Снимање на измерните податоци, Претставување на податоците. 

Автоматска контрола на процеси: Основи на автоматска контрола на процеси, Режими на контрола на процеси, 
Изведба на електричните кола за контролана процеси, Дигитални контролери на процеси. 

12. Методи на учење: следење на настава и изработка на лабораториските вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 ЕКТС x 30 = 210 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

180 часa наставни активности (неделен 

фонд: 2 часа предавања и 3 часа лабораториски вежби) 

+ 30 часа други форми на активности 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 75 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

105 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење – задачи 10 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

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

10 

17.3. Активност и учество 10 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Право на потпис имаат студентите кои редовно ги следеле 
предавањата и ги изработиле лабораториските вежби. 
Услов за полагање на завршниот испит е студентите да ги 
имаат потпишано елаборати за изработените 
лабораториски вежби. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 2 колоквиуми, оценка на изработената и потпишаната 
вежба, како и  семинарска работа 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Ристов, 
М. Митрески 

Апарати и инструменти ПМФ, Скопје 1996 

2. Donald A. 
Neamen 

Electronic Circuits: 
Analysis and Design 

Tata McGraw-
Hill Publishing 
Company 
Limited 

2007 
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3. David A. Bell Electronic 
Instrumentation and 
Measurements 

Prentice-Hall of 
India 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. U. Tietze • 
Ch. Schenk • 
E. Gamm 

Electronic Circuits 
Handbook for Design 
and Application 

Springer 2002 

2.     

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Методика на наставата по физика 2 

2. Код ФНЗ05-22 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, ПМФ, 

Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар 3/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Боце Митревски 

9. Предуслови за запишување на предметот Ислушан предметот Методика на наставата по физика 1. 

физика, 1 
10. Цели на предметната програма 

(компетенции): 

Студентот (иден наставник по физика) да биде подготвен за целосно вклучување во наставниот процес. Тој го 
знае наставниот план и наставните програми по физика за сите години и насоки во средното образование, знае да 
ја планира и организира наставата и истата да ја реализира. Оспособен е да користи современи методи и техники 
на поучување. Свесен е за предизвикот пред него - професионален развој и доживотно учење. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

Методика на наставата по физика како научна дисциплина. Видови задачи во наставата по физика. 
Конструктивизам во наставата по физика. Идеја, поим и концепт. Концептуално разбирање. Методски пристап на 
воведување поими и концепти. Формална и операционална дефиниција. Демонстрации, експерименти и 
лабораториски вежби. Методски пристап во обработка на содржини од механика, молекуларна физика, 
електомагнетизам, оптика, осцилации и бранови, современа физика. Компетенции на ученикот и наставникот по 
физика. Работа со надарени ученици, додатна и дополнителна настава. Меѓупредметна врска и корелација со 
други наставни предмети. Наставни средства и кабенет по физика.Содржини од разни области и посебни 
прашања од наставата по физика. 

12. Методи на учење: 

Дијалог, дискусија, проблемска настава, самостојна работа, истражувачки активности, пребарување и работа со 
дополнителни извори на информации, практична работа, консултации и менторска работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време   8 кредити по 30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото време   30+30+45+135 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања низ современи 
форми на  активности 

Часови 30 

15.2 Вежби, семинари, 
тимска работа 

Часови 30 

15.3 Теренска настава Часови 45 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  

  Часови 135 16.2 Самостојни задачи 

16.3 Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Устен испит 40 бодови 
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17.2. Практичен испит 20 бодови 

17.3. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

 Активност и учество                             20 бодови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Физика на тврдото тело 1 

2. Код ФJJ15-22 

3. Студиска програма Применета физика-материјали и уреди 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

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

6. Академска година /семестар Четврта година / седми 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Математичка анализа 1; Математичка анализа 2; Математичка физика 1; 
Механика; Молекуларна физика со термодинамика; Атомска физика; Квантна 
механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Стекнување знаења од кристалографијата и методите за определување на кристалната структура. 
Оспособеност за пресметки на параметрите на кристалните структури.  

 Стекнување знаења за природата и карактерот на врските во тврдите тела и оспособеност за пресметки на 
енергиите на сврзување и коефициентите на еластичност на врските во тврдите тела.  

 Стекнување на знаења за ширење на еластични бранови во дискретни структури и способност за примена на 
конкретни кристални структури.  

 Усвојување на концептот за квазичестички во тврдите тела и неговата примена. Владеење со основите на 
теоријата на топлинските својства на тврдите тела.  

 Усвојување на основите на зонската теорија, оспособување за основни пресметки на зонската структура со 
апроксимативни методи и разбирање на значењето на зонската теорија за опишување на својствата на 
материјалите.  

 Усвојување на основите на полуспроводниците, оспособување за основни пресметки на електричната 
спроводливост на полуспроводниците.  

Подготвеност за понатамошно стекнување на продлабочени знаења за опишување на својствата на материјалите и 
функционирањето на современите уреди. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Елементи на кристалографијата: кристална структура и периодична градба; типови решетки на Браве; 
индекси на јазлите и индекси на кристалографските правци; индекси на кристалографските рамнини; 
обратна решетка и некои нејзини својства; симетрија на кристалите; кристалографски системи или 
сингонии, некои конкретни кристални структури.  

 Основи на рендгеноструктурната анализа: Услови на Лауе за дифракција на рендгенските зраци од 
кристалите; Брегов закон за рефлексија од атомските рамнини на кристалот; атомски фактор на 
расејувањето; структурен фактор на расејувањето; експериментални методи на дифракција на 
рендгенски зраци, електрони и неутрони од кристали.  
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 Меѓуатомски заемнодејства во тврдите тела: потекло на одбојните сили; потекло на привлечните сили и 
типови на врски; Ван дер Ваалсова или молекуларна врска; ковалентна врска и ковалентни кристали; 
јонска врска и јонски кристали и Борн-Хаберов циклус; метална врска и метални кристали; водородна 
врска и други типови врски.  

 Динамика на кристалната решетка: осцилации на еднодимензионална моноатомска решетка; осцилации 
на линеарна решетка со базис, акустичка и оптичка гранка; квантна теорија на осцилирање на линеарна 
моноатомска решетка и фонони.  

 Топлински својства на тврдите тела: класична теорија на топлинскиот капацитет на тврдите тела; 
квантна теорија на ТК во приближност на Ајнштајн; Дебаева апроксимација за топлинскиот капацитет 
на тврдите тела; топлинско ширење на тврдите тела; топлинска спроводливост на тврдите тела.  

 Основи на зонската теорија: поставување на задачата за кристалот; приближност на слободни 
електрони, приближност на квазислободни електрони; теорија на сврзани електрони; примена на 
апроксимацијата на сврзани електрони на проста кубна решетка; движење на електронот во кристалот; 
поим за шуплина; класификација на тврдите тела на метали, полуспроводници и изолатори според 
зонската теорија.  

 Полуспроводници: зонска структура на полуспроводниците; елементарни полуспроводници; 
полуспроводнички соединенија; концентрација на електроните и шуплините; равенка на 
електронеутралност; примесни полуспроводници; дегенериран полуспроводник; електрична 
спроводливост на полуспроводниците. 

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

210 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  нема 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 115 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 100 % 

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

нема 

17.3. Активност и учество 0 %  

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Редовност на предавањата и вежбите,  
изработена проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Ѓ. Синадиновски Физика на 
тврдото тело  

Унив. “Св. Кирил 
и Методиј”, 
Скопје 

1995 

2. Charles Kittel Kittel's 
Introduction to 
Solid State 
Physics, 8th 
Edition 

Wiley 2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. R. Hook, H. E. Hall Solid State 
Physics 

John Wiley&Sons 2013 

2. H. Ibach, H. Lüth Solid-State 
Physics 

Springer 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на школско експериментирање, 1 

2. Код ФНЗ02-22 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 

Институт за физика 

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

6. Академска година /семестар Прва година / 
втор семестар 

4/7 Број на ЕКТС- кредити  8 

8. Наставник проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени Механика и Молекуларна физика со термодинамика 
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10. Цели на предметната програма (компетенции): 

1. Знае да ги изведува и ги разбира основните истражувачки експерименти и демонстрации од областа на механика 
и молекуларна физика. 

2. Реализира настава базирана на истражување со примена на школски експерименти од областа на механика, 
молекуларна физика и термодинамика. Учениците ги воведува во основите на научната истражувачка постапка, 
работа со експериментални податоци и нивна обработка. Осмислува, креира и подготвува лабораториски вежби, 
експерименти и демонстрации од механика, молекуларна физика и термодинамика во наставата по физика во 
средното образование. Самостојно и методски исправно ги применува експериментите и демонстрациите и 
притоа користи соодветни алатки и уреди. 

3. Поставува прецизни, јасни и суштински прашања, со кои ги поттикнува учениците да размислуваат критички и 
аналитички 

4. Врши процена на факторите кои влијаат во учењето базирано на истражување и врз основа на тоа одбира 
соодветни истражувачки постапки. 

5. Гради критериуми и стандарди за оценување на учениците од областа на механика, молекуларна физика и 
термодинамика. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во демонстрации, демонстрациони експериментии истражувачки експерименти. Основни методски 
правила за успешно и исправно експериментирање и демонстрирање. 

2. Основна научна метода во ученичкото истражување. Структура на час со примена на експерименти. 
3. Организација на час со примена на експерименти согласно Блумовата таксономија. Видео мерење. Критичко 
мислење. Настава базирана на истражување, на проблемска ситуација и на проект. 

4. Експерименти од: кинематика (транслациона и ротациона), динамика (транслациона и ротациона), статика, 
осцилации и бранови, механика на флуиди (статика и динамика), топлински појави, преносни појави, 
меѓумолекуларни сили, фазни премини 

12. Методи на учење:  

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

180 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 10 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 75 (3 колоквиуми х 15 + 
завршен испит х 30) 

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

10 

17.3. Активност и учество 15 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Положени најмалку 2 колоквиуми и завршени обврски со 
индивидуалната работа. 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик (прозорец за мобилност) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Акциско истражување 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Оливер Зајков Методика на школско 
експериментирање, 1 
(материјал за интерна 
употреба) 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Училишна докимологија за природни науки 

2. Код ФНЗ06-22 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ- Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар Летен 4/7 Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8. Наставник д-р Боце Митревски 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на знаење, способности и практично искуство во следење, проверување, испитување, вреднување и 
оценување на активностите на учениците преку користење на соодветни докимолошки методи и техники во 
настававата по предметите од групата природни науки. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни поими: училишна докимологија, предмет на проучување и методолошки основи, докимолошки 
принципи, критериуми, методи и техники. 

Тестови на знаење и тестови на способности (когнитивно, афективно и психомоторно подрачје). 

Концептуално поучување и концептуални тестови во наставата по физика и природни науки. 

Дидактички аспекти на училишната докимологија во наставата по физиика и другите природни науки. 

Видови прашања/задачи и етапи во подготовка и изработка на тестови. 

Основни на статистичка обработка на резултатите од тестови. 

Тестови од повеќе области на физиката и од другите природни науки. 

12. Методи на учење: предавања и вежби 

13. Вкупен расположив фонд на време   7 кредити по 30 часови = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време   30+60+40+40+40 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава   30 часови 

15.2 Вежби (практична 
работа), семинари, 
тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часови 

16.2 Самостојна работа 40 часови 

16.3 Домашни задачи и тестови 40 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

 30 бодови 
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17.3. Активност и учество  10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 

од 61 до 70 бода 7 

од 71 до 80 бода 8 

од 81 до 90 бода 9 

од 91 до 100 бода 10 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Посетени предавања и вежби, изработка на една 
семинарска работа и нејзина презентација 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација. Акциско истражување 

22. Литература 

Задолжителна литература 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Год

1. Киро Попоски Училишна докимологија Китино 2005 

2. К. Попоски, З. 
Стојановски 

Тестови на знаење Просветно дело 1995 

3. Различни видови на стандардизирани тестови од физика 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач Год

1. A. Nitko, S. Brookhart Educational assessment of 
students 

Pearson 2007 

2.   Различни видови на тестови од природни науки 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Нуклеарна физика со елементарни честички 

2. Код ФЈЈ16-22 

3. Студиска програма Физика (сите насоки) 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт  физика 

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

6. Академска година /семестар 4/VIII 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

8 

8. Наставник проф. д-р Ламбе Барандовски  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени: Оптика, Математичка физика 2, Атомска физика, Теориска 
електродинамика со СТР и Квантна механика 1.  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да се запознае со основните сознанија за атомското 
јадро, силите кои дејствуваат помеѓу нуклеоните, моделите за објаснување на структурата на јадрото, стабилноста 
на јадрата, радиоактивноста и заемнодејството на јонизирчаките зрачења со материјата, основните видови на 
нуклеарни распади, уредите за детекција на честички и нивно забрзување, механизмите кај нуклеарните реакции, 
физиката на неутроните како и да се стекне со основни знаења за елементарните честички. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Основни својства на јадрата: состав, маса, радиус, енергија на сврзување, енергија на одвојување на нуклеон, 
Семи – емпириска формула, стабилност. 

- Сили кои дејствуваат помеѓу нуклеоните, Теорија за деутеронот, магнетен и квадруполен момент. 
- Нуклеон-нуклеон расејување и теорија за полето на јаката нуклеарна сила. 
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- Нуклеарни модели: Модел на капка, Фермиев модел, Слоест модел, Колктивни модели. 
- Спин и парност на јадра во основна и возбудена состојба, магнетен и квадрупулен момент на јадрата. 
- Прирдна и вештачки добиена радиоактивност. Датирање со радиоактивни изотопи 
- Теорија за Алфа, Бета и Гама распад. Физика на неутрината 
- Заемнодејство на јонизирачкото зрачење и материјата, Детектори и дозиметрија на јонизирачко зрачење 
- Акцелератори на наелектризирани честички 
- Нуклеарни реакции, модели и механизми 
- Физика на неутроните, фисија, фузија, нуклеарни реактори 
- Елементарни честички 

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

240 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

120 часа наставни активности (неделен фонд: 4 часа предавања, 2 часа 
аудиториски вежби, 2 часа лабораториски вежби- 

120 часа други форми и активности 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 90 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 бод.(писмен)+35 бод.(устен)  

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Услов за потпис: Редовност на предавања и нумерички 
вежби, изработени и колоквирани лабораториски вежби. 

Услов за завршен испит: Положен писмен дел од испит 
со најмалку 50%. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација и евалуација од студенти 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Kenneth S. Krane Introductory nuclear 
physics 

John Wiley and 
Sons 

1988 

2. K. Heyde Basic ideas and 
concepts in nuclear 
physics 

Institute od physics 
publishing, Bristol 
and Philadelphia 

1999 

3. Смиља Конеска, 
Доне 
Гершановски  

Нуклеарна физика УКИМ, Скопје 1998 

22.2. Дополнителна литература 
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Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Semuel S.M. 
Wong 

Introductory nuclear 
physics 

Wiley-WCH 
Verlag GmbH & 
Co.KGaA 

2004 

2. Ahmad A. Kamal 1000 Solved problems 
in modern physics 

Springer 2010 

3. I.E. Irodov Problems in general 
physics 

Mir Publishers 
Moscow 

1981 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на школско експериментирање, 2 

2. Код ФНЗ03-22 

3. Студиска програма Наставна физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 

Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година /семестар Прва година / втор 
семестар 

4/8 Број на ЕКТС- 
кредити  

8 

8. Наставник проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положени Електромагнетизам и Оптика, ислушан Атомска физика. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

1. Знае да ги изведува и ги разбира основните истражувачки експерименти и демонстрации од областа на оптиката, 
електромагнетизмот и делови од современа физика. 

2. Реализира настава базирана на истражување со примена на школски експерименти од областа на оптика, 
електромагнетизам и современа физика. Учениците ги воведува во основите на научната истражувачка постапка, 
работа со експериментални податоци и нивна обработка. Осмислува, креира и подготвува лабораториски вежби, 
експерименти и демонстрации од оптика, електромагнетизам и современа физика во наставата по физика во 
средното образование. Самостојно и методски исправно ги применува експериментите и демонстрациите и 
притоа користи соодветни алатки и уреди. 

3. Поставува прецизни, јасни и суштински прашања, со кои ги поттикнува учениците да размислуваат критички и 
аналитички 

4. Врши процена на факторите кои влијаат во учењето базирано на истражување и врз основа на тоа одбира 
соодветни истражувачки постапки. 

5. Гради критериуми и стандарди за оценување на учениците од областа на оптика, електромагнетизам и 
современа физика 

11. Содржина на предметната програма:  

5. Вовед во демонстрации, демонстрациони експериментии истражувачки експерименти од електростатика, 
електрична струја (права и наизменична струја), полуспроводничка електроника, електромагнетизам, 
електромагнетни бранови, геометриска оптика, физичка оптика и делови од атомска физика. Основни методски 
правила за успешно и исправно експериментирање и демонстрирање. 

6. Примена на основната научна метода во ученичкото истражување. 
7. Водење низ постапката за анализа на резултатите од ученичкото истражување. 

12. Методи на учење:  

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

180 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 10 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 
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17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 75 (3 колоквиуми х 15 + 
завршен испит х 30) 

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

10 

17.3. Активност и учество 15 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Положени најмалку 2 колоквиуми и завршени обврски со 
индивидуалната работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик (прозорец за мобилност) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Акциско истражување 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Оливер Зајков Методика на школско 
експериментирање, 2 
(материјал за интерна 
употреба) 

  

2. Arnold B. Arons Teaching Introductory 
Physics 

John Wiley and 
sons, Inc. 

1997 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изборни 

 

1. Наслов на нaставниот предмет Физика на музика и музички инструменти  

2. Код ФНИ01-22 

3. Студиска програма Наставна физика, Применета физика-материјали и 
уреди 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика  

 

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

6. Академска година/семестар  зимски 

 
7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Јулијана Велевска  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Од студентите се очекува да ја разберат физиката која лежи во основата на музиката и музичките инструменти, да се 
запознаат со некои музички скали и физичкиот начин на кои се создадени истите, да ја научат класификацијата на 
музичките инструменти според начинот на создавање на звук и средината на ширење на звукот, како и едноставни 
начини на правење на едноставни музички инструменти – играчки.  
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11. Содржина на предметната програма: 

Принудени осцилации 
Бранови и звук,  
Резонанца, стојни бранови и музички инструменти,.  
Модови, обертонови и хармоници.  
Музички скали. Кордофони.  
Аерофони. Идиофони.  

 

 

 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часа  

 

14. Распределба на расположивото време 60+60  

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

 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

15часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 часа 

16.2 Самостојни задачи  15 часа 

16.3 Домашно учење  30 часа 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  70 бодови 

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

 

30 бодови 

17.3.  Активност и учество  / бодови 

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

од 51 до 60бода  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 вежби, присуство на сите тестови  

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета  

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. David Lapp  Physics of music and 
musical instruments  

Wright Center for 
Science Education 
of Tufts University  

2003  

2. Стивен Т. Торнтон, 
Даун К. Мередит 

Модерна физика за 
научници и инженери 

преведена  

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

125 

 

1. Ј. Велевска  Физика на музика и 
музички инструменти  
(скрипта од предавања)  

За интерна 
употреба  

 

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

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Физиката на секојдневието 

2. Код ФНИ02-22 

3. Студиска програма Наставна физика, сите студиски програми на Институтот за физика, двопредметни 
студии 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 

Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година /семестар Летен семестар 
почнувајќи од IV 
семестар. 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Положени испити: Механика, Молекуларна физика со термодинамика, 
Електромагнетизам, Оптика 

10. Цели на предметната програма(компетенции): 

1. Идниот физичар да се стекне со широк поглед на светот низ призмата на науката, посебно низ призмата на 
физиката. 

2. Да ја разбира поврзаноста на физиката со останатите научни дисциплини.  

3.Да ја знае практичноста и применливоста на научните резултати во секојдневниот живот. 

4. Да може да ги објаснува појавите во секојдневието преку физичките процеси и величини. 

11. Содржина на предметната програма: 

Ќе се изучуваат физичките основи на следните области и : 

8. Физиката во техниката: одбрани производни процеси во ииндустријата, движење на автомобилите 
(забрзување, кочење и судири)..  

9. Физиката во спортот: трчање на 100 m. 
10. Физиката во уметноста: танц, просторот и ефекти во ликовната уметност и фотографијата, физиката како 

инспирација, Моне, Мондријан, Џим Сенборн. 
11. Физиката во забавата: детски играчки. 
12. Физиката дома: кујнска опрема и готвење, топлина. 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјалите, стиловите, приодите и времетраењето. 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

120 часа 

14. Распределба на 
расположивото време 

 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Завршен испит 20 

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

40 

17.3. Практична работа 40 

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Најмалку 65 % завршени обврски од практичната работа и 
семинарските и предадени на предметниот наставник. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Акциско истражување. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter Barham Physics in the 
kitchen 

BioMedCentral 2013 

2. P.U.P.A. Gilbert, 
W. Haeberli 

Physics in the Arts Elsevier 2012 

3.  Real World Physics 
Problems 

https://www.real-world-
physics-problems.com/ 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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1. Наслов на нaставниот предмет ИКТ во наставата по физика, 2 

2. Код ФНИ03-22 

3. Студиска програма Наставна физика, сите студиски програми на Институтот 
за физика, двопредметни студии 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 
Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  Летен почнувајќи од 
4. сем.) 

7. Број ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

1. Да знае што се виртуелни експерименти 

2. Да наоѓа сличности и разлики помеѓу различни програми и програмски пакети 

3. Да ги знае можностите и ограничувањата на виртуелните експерименти генерално, но и на секој пакет поединечно. 
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4. Да знае да ги користи изучените програми за откривање нови знаења и информации 

5. Да може да ги применува изучените програми во наставата 

6. Да знае да пишува процедури за користење виртуелни експерименти 

7. Да знае напредно да го користи Power Point за изработка на содржини за наставата 

7. Да знае да ја организира наставата преку приодот превртена училница (flipped classroom) 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Реални експерименти со компјутери 
2. Запознавање со различни системи  
3. Изведување експерименти од различни области од физика (во зависност од можностите на системите и од 

актуелната пристапност до нив) 
4. Excell 
5. Внесување податоци, обработка на податоци, внесување формули и функции, 
6. Цртање графици, работа со Trendline 
7. Пресметување величини карактеристични за физичките експериментални истражувања  
8. Реални експерименти со андроид уреди 
9. Барање и инсталација на слободни апликации за андроид 
10. Изведување експерименти со сензорите кои се на располагање 
11. Користење слободен софтвер за изведување физички експерименти 

(Коментар: со оглед на брзиот развој на оваа технологија, листите со системи андроид апликации и слободен 
софтвер ќе се менува во зависност од нивната актуелност, пристапност и новитетите кои ги носат со себе.) 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на материјали, 
стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часа 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава Часови 30 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

Часови 30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови 20 

16.2 Самостојни задачи  Часови 20 

16.3 Домашно  учење  Часови20 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа 40                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект  40                    бодови   

17.3.  Активност и учество  10                    бодови  

17.4. Завршен испит 10                    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 Најмалку 65 % завршени обврски од практичната работа и 
семинарските и предадени на предметниот настабник. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

130 

 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Editors: Peter Demkanin, 
Bob Kibble, Jari Lavonen, 
Josefa Guitart Mas, 
Jozefina Turlo 

Effective Use of ICT in 
Science Education 

Effective Use of ICT in 
Science Education 

2008 

2. Group of authors Use of ICT in Science The Association for 
Science Education 

 

3. Review group for Science ICT in Science Teaching EPPI-Centre 

Social Science 
Research Unit 

Institute of Education 

University of London 

2006 

 4. Зоран Здравковски Excel низ примери од 
хемијата и сродните науки 

  

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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1. Наслов на нaставниот предмет Мултимедија во наставата 

2. Код ФНИ04 

3. Студиска програма Наставна физика, сите студиски програми на 
Институтот за физика, двопредметни студии, сите 
студиски групи на ПМФ 

4. Организатор на студиската програма (единица, 
односно институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 
Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  Зимски почнувајќи 
од 3. сем.) 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

1. Обработува видеоклипови и ги прилагодува на потребите на наставата 

2. Планира снимање видеоклипови и ги снима 

3. Дизајнира и креира видеоексперименти 

4. Снима и обработува звук 

5. Објавува видеоклипови на Интернет 

6. Снима видео експериментии 

7. Ги применува видеоклиповите и видеоекспериментите во наставата 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Пребарување видеоклипови и нивно превземање 
2. Обработка на видеоклипови 
3. Планирање снимање видеоклипови, поставување на сцената, осветлување 
4. Снимање видео клипови 
5. Дизајнирање и креирање видео експерименти 
6. Објавување видеоклипови и видео експерименти на Youtube, блог, веб страна... 
7. Примена на видеоклиповите и видео експериментите во наставата 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часа 

14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава Часови 30 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа  

Часови 30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови20 

16.2 Самостојни задачи  Часови 20 

16.3 Домашно  учење  Часови 20 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа 40                    бодови                                                       

17.2.  Семинарска работа/проект  40                    бодови   

17.3.  Активност и учество  10                    бодови  

17.4. Завршен испит 10                    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 Најмалку 65 % завршени обврски од практичната 
работа и семинарските и предадени на предметниот 
настабник. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Derek Alexander Muller Designing Effective Multimedia 
for Physics Education 

University of 
Sydney 

2008 

2.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

 

1. Наслов на нaставниот предмет Презентациски вештини 

2. Код ФНИ05 

3. Студиска програма Наставна физика, сите студиски програми на 
Институтот за физика, двопредметни студии, сите 
студиски групи на ПМФ 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 
ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година/семестар  Летен, почнувајќи 
од 4. сем. 

7. Број ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 

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

1. Да знае да ги презентира информациите со помош на ИКТ (offline и online) 

2. Да знае да ја користи вербалната и невербалната комуникација со група слушатели 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Елементи на Power Point презентација 
2. Дизајнирање ефикасна и ефективна презентација 
3. Вербална комуникација 
4. Невербална комуникација 
5. Вистинитост и автентичност во презентирањето 
6. Презентирање на веб страна и блог 

12. Методи на учење: 

Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјали, стилови, приоди и времетраење. 

13. Вкупен расположив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава Часови 30 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

Часови 30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи Часови 20 

16.2 Самостојни задачи  Часови 20 

16.3 Домашно  учење  Часови20 

17. Начин на оценување  

17.1.  Практична работа 40                    бодови                                                     

17.2.  Семинарска работа/проект  40                    бодови   

17.3.  Активност и учество  10                    бодови  

17.4. Завршен испит 10                    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 Најмалку 65 % завршени обврски од практичната 
работа и семинарските и предадени на 
предметниот настабник. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Акциско истражување. 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Victor Chen Designing Effective Power 
Point Presentations 

ERAU 2014 

2. Tom Antion Wake em up Anchor Publishing 1998 

3.     

22.2 Дополнителна литература  
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Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Обновливи извори на енергија 

2. Код ФПИ05-22 

3. Студиска програма Физика –сите насоки, математика-физика 

4. Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година 
/семестар 

Од трета година /  

5, 6, 7, 8 семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Ислушани првите 4 семестри 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставата и семинарските работи студентите треба да ги 
утврдат и продлабочат знаењата за сите видови на обновливи извори на енергија. Да се обучат студентите во 
користење и пребарување литература. Усмено презентирање на релевантни податоци. 

11. Содржина на предметната програма: Општо за енергетски извори. Обновливи извори на енергија. Сончева 
енергија.Хидроенергија.Биоенергија.Геотермална енергија.Енергија на ветер.Енергија на бран.Енергија на плима 
и осека. 

12. Методи на учење: следење на предавањата, активно следење на материјалот со домашно учење и самостојно 
решавање на задачи. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

90 часа 

14. Распределба на 
расположивото време 

2 часа предавања, 1 час вежби, семинарска работа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење – задачи 45 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 75 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. Активност и учество 5 бода 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен 
испит 

Присуство на часовите за предавања.  

Изработена семинарска работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Домашни задачи, анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Годфри Бојл Обновливи извори на енергија 
(моќноста за одржлива иднина) 

Oxford University 
Press, Превод 
1000 наслови 

2016 

2. S.A.Abvasi, 

N.Abbasi 

Renewable energy sources and their 
environmental impact 

S.A.Abvasi, 

N.Abbasi 

2004 

3. T.Smith, N.Bezic 
King,S.Kissoch 

An introduction to energy sources Weigl Publishers 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов ИздавачT.Smith Година 

1. G.N.Tiwari, 
M.K.Ghosal 

Renewable energy resources; Basic 
principles and application 

Alpha Science 
International 

2005 

2. G. B.Viswanath 

 
An introduction to energy sources Indian Institute of 

Technology 
2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Физика на Земјата и атмосферата со екологија  

2. Код ФАИ01-22 

3. Студиска програма Астрономија и астрофизика, Медицнска физика, Наставна 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) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар II, IV, VI и VIII 7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Основни познавања од математика и физика.  



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

137 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Главна цел е примена на физичките закони за објаснување на природните појави на нашата планета и запознавање 
на студентите со можностите на физичките науки во заштита на нашата планета. Стекнатите знаења за Земјата 
како планетарно тело ќе им овозможат на студентите полесно следење на предмети од областа на астрономијата и 
астрофизиката. За идните професори по физика ќе им овозможи  основа за проектни активности поврзани со 
природната средина и нејзината заштита.   

11. Содржина на предметната програма:  

Теорија за настанок на вселената и за настанок на Сончевиот ситем. Старост на Земјата (геолошка скала; 
радиоактивно датирање). К-Т граница. Методи за определување на големината и формата на Земјата. Гравиметрија. 
Внатрешна структура на Земјата. Земјотреси (сеизмички бранови, сеизмичка сенка, макросеизмичка скала, 
Рихтерова скала, сеизмограми, микросеизми). Настанок на цунами.Вулкани (основни елементи, видови на 
вулкански материјал, следење на вулкански активности, вулкани надвор од нашата планета). Геоелектрика. 
Магнетно поле на Земјата (потекло и негови параметри, палеомагнетни истражувања). Сончева активност и 
соларно-терестријална поврзаност. Теорија на глобална тектоника (граници на тектонските плочи, Вегнерова 
хипотеза, реверзибилност на геомагнетното поле, огнени точки). Настанок на годишни сезони. Определување на 
соларна константа. Настанок, развој, состав  и структура на Земјината атмосфера. Услови и процеси за формирање 
на облаци и врнежи и нивна класификација. Ефектот на стаклена градина (на Земјата, Венера и Марс). Проблемот 
на уништување на озонскиот слој. Кисели дождови. Глобалното затоплување и негови последици. Астрономски 
фактори за климатските промени (теорија на Миланковиќ). Сателитски мониторинг во улога на заштита на нашата 
планета.  

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, подготовка на 
семинари, решавање на нумерички задачи, изработка на проектни задачи.   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4 кредити x30 часови = 120часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

60 контактни и 60 неконтактни часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови       60         бодови                                

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

      20         бодови   

17.3. Активност и учество       20         бодови  

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуирано следење и проверување на работата на 
студентите преку тестови и дискусии.   

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. F. W Taylor Elementary Climate 
Physics 

Oxford Univ. Press 2005 

2. C. Plummer,  
D. Carlson, 
D. McGeary 

Physical Geology McGraw-Hill 2009 

3. Г. Апостоловска Физика на Земјата и 
атмосферата со 
екологија 

Интернаскрипта 2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. V. Faraoni Exercises in 
Environmental 
Physics 

Springer 2006 

2. Џон М. Валас, 
Питер В. Хобс 

 

Наука за 
атмосферата 
(Вовед)   

Табернакул 2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на астрономија (2+2) 

2. Код ФАИ04-22 

3. Студиска програма Теориска физика, применета физика, медицинска физика, наставна 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) Прв 

6. Академска година /семестар II/3 ;   II/4 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Гордана Апостоловска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Ислушана Механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Цел е стекнување на општи и специфични знаења од астрономијата. 
 Стекнување на способност за  толкување на секојдневните астрономски појави;  физичко разбирање на појавите 

во вселената. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 Предмет на изучување на астрономијата.  

     Сферна тригонометрија. Небесни координатни системи. 

 Соѕвездија 
 Привидни движења на Сонцето и Месечината 
 Време во астрономијата. Ѕвездено, сончево, зонско, универзално UT, декретно време. Календари. 
 Структура и настанок на Сончевиот систем. Објекти во Сончевиот систем.  
 Кеплерови закони.  
 Соларна и лунарна еклипса 
 Плима и осека. Рошеова граница.  
 Астрономска рефракција. Дневна и годишна паралакса. Дневна и годишна аберација.  Сопствено движење.  
 Структура на Сонце и негова активност. Еволуција на нашето Сонце. 
 Привидна и апсолутна магнитуда. Користење на стандардни „свеќи‟ при определување на растојанија.  
 Млеченпат. Локално галактичко јато.  
 Настанок и еволуција на вселената. 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4 кредити x30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 
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16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Х. Картунен, П. 
Кругер, Х. и други 

Основи на астрономијата Просветно дело, 

Скопје 

2009 

2. M. Seeds Foundations of 
Astronomy 

Thomson 
Brooks/Cole 

2013 

3. Г. Апостоловска  Астрономија  Интерна скрипта  2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. V. Vujnovik Astronomija I и II Skolska knjiga, 
Zagreb 

1995 

2. V. Vujnovik Astronomija I и II Skolska knjiga, 
Zagreb 

1995 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на астрофизика (2+2)  

2. Код ФАИ05-22 

3. Студиска програма Теориска физика, применета физика, медицинска 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) Прв 

6. Академска година /семестар III/5;  IV/7 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Олгица Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Ислушан курс по механика и молекуларна физика со термодинамика 
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10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Запознавање со основните поими и стекнување на општи познавања за астрофизиката  
 Запознавање со основните физички закони и физички процеси во небесните тела и вселената  
 Оспособување на студентот за решавање на основните астрофизички проблеми 

11. Содржина на предметната програма:  
 Предметот , методите и значењето на астрофизиката. .  
 Набљудувани карактеристики на електромагнетното зрачење и методи на неговото мерење. 
 Механизми и закони на зрачење.  
 Карактеристики на стабилните ѕвезди. Привидни и апсолутни ѕвездени величини (визуелни, фотографски и 

болометриски).  
 Луминозност на ѕвездата. Ѕвездени спектри и нивна класификација.  
 Двојни ѕвезди и нивна класификација.  
 Структура на ѕвездите. Хемиски состав и физички услови на ѕвездите.  
 Основни фази во еволуцијата на ѕвездите.  
 Карактеристики и квалификација на променливи ѕвезди.  
 Облик и структура на Млечниот пат.  Класификација на галаксиите.  
 Космолошки модели. Големата експлозија. 

 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4 кредити x30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 

16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. О. Атанацковиќ-
Вукмановиќ, 

М. Вукичевиќ-
Карабин 

Општа астрофизика Завод за 
уџбенике и 
наставна 

2004 
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 средства, 
Београд 

 

2. Хану Картунен, 

Пека Кругер, 

Хеики Оја, 

Марку Путанен, 

Карл Ј. Донер 

Основи на 
астрономијата 

Просветно дело 
А. Д., Скопје 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Roger A. 
Freedman, 

William J. 
Kaufmann III 

Universe W.H. Freeman and 
Company, New 
York 

 

2002 

2. V. Vujnovik Astronomija I и II Skolska knjiga, 
Zagreb 

1995 
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1. Наслов на нaставниот предмет Наука за планетата Земја 

2. Код ФПЗ02-22 

3. Студиска програма Геофизика и Метеорологија, Применета физика, 
Наставна физика 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ - Скопје 

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

6. Академска година/семестар  I /1  Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Владо Спиридонов 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Да се запознаат студентите со основните елементи и принципи на Планетата Земја и геосферата како интегрален 
дел на атмосферата, хидросферата, литосферата и биосферта. Да се опишат основните физички процеси на 
планетата Земја кои ја изучуваат глобалната атмосфера и дефинираат климата и ги поврзуваат компонентите со 
климатскиот систем. Дополнителна цел е да се воведе основен курс кој ќе го следи современиот тренд за 
создавање единствена наука за Земјата (наука за земјениот систем) во рамките на гефизичките науки (физика на 
Земјата и океанографија, физика на атмосферата, астрофизика-физика на Сонцето), која ги проучува процесите 
геофизичките мерења на Земјата како комплексен и систем составен од овие компоненти. 

 

 

. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во планетата Земја и нејзините интегрални компоненти; 
2. Геофизички основи за изучување на планетата Земја 
3. Хидросфера, хидролошки циклус, влажни процеси  
4. Биосфера (глобална екосфера) 
5. Биодиверзитет, земја, почва, растенија  
6. Биогеохемиски циклус 
7. Глобална биогеографија и екосистеми 
8. Атмофера, карактеристики, потекло, термичка структура, хемиски состав 
9. Глобални еколошки фактори, промени и влијанија врз планетата Земја; 
10. Извори на зрачење на системот Земја-атмосфера 
11. Сончево зрачење и енергетски буџет на Земјата 
12. Глобален соларен УВ-индекс 
13. Toплински карактеристики на Земјината површина и атмосферата 
14. Глобална атмосферска и океанска циркулција 
15. Ефект на стаклена градина, глобално загревање, озонски дупки 
16. Природни катастрофи (земјотреси, вулкани, свлечишта, цунами, суши, поплави, итн). 
17. Атмосферски системи (тропски бури, циклони, урагани, тајфуни, торнада) 
18. Климата на Земјата и јаглероден циклус 
19. Современ интегрален мониторинг од милиметарски до планетарни размери  

 

12. Методи на учење: предавања, нумерички вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит 
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13. Вкупен расположив фонд на време 4 кредити x 30 часови = 120 часови  

14. Распределба на расположивото време 60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи  15 часови  

16.3 Домашно учење  30 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  40 бодови (писмен) + 40 бодови (усмен)                             

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

 

                 15 бодови    

17.3.  Активност и учество                     5 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 49 бода       5 (пет)        (F)       

       од 50 до 59 бода       6 (шест)     (E) 

       од 60 до 69 бода       7 (седум)   (D) 

       од 70 до 79 бода       8 (осум)     (C) 

       од 80 до 89 бода       9 (девет)    (B) 

       од 90 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис е присутност на настава (предавања и 
вежби), услов за полагање на завршен испит е положен 
писмен дел од испитот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. В. Спиридонов Метеорологија (книга) Авторот 2010 

2. V. Spiridonov, 
M.  Ćurić 

An Introduction to Meteorology 

(книга) 

Авторите 2010 

3. V.Spiridonov, 
M.  Ćurić 

Fundamentals of Meteorology Springer Nature 2020 

 4. Mladjen  Ćurić Istorija Meteorologije AGM knjiga d.o.o  

Beograd – Zemun 

2016 

 5. M.  Ćurić , D. Janc Meteorologija AGM knjiga d.o.o  

Beograd – Zemun 

2016 

22.2  

Ред.број      

1. Џон М. Валас 
Питер В . Хобс 

 

Вовед во науката за 
атмосферата 

ТАБЕРНАКУЛ 

 

2010 

2.  Ackerman, S.A., and J. A. 
Knox. 

Meteorology: Understanding the 
Atmosphere 

2nd Edition, 
Brooks/Cole 

2007 
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  3. Ahrens, C. D. Meteorology Today, An 
Introduction to Weather, 
Climate,and the Environment 

Brooks/Cole Pub Co. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА РЕШАВАЊЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКА 

2. Код ФНИ06-22 

3. Студиска програма Наставна физика 
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4. Организатор на студиската програма (единица, 
односно институт, катедра, оддел) 

ПМФ, Институт за физика 

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

6. Академска година / семестар Летен 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник Проф. д-р Боце Митревски 

9. Предуслови за запишување на предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на компетенци и оспособување на студентите, идни наставници по физика за примена на знаењето, односно 
решавање на задачи. Стекнување практични знаења од методика на решавање задачи. Одбирање и прилагодување на 
задачите во смисла на индивидуализација и диференцијација на наставата по физика. Решавање на различни видови задачи 
по физика од повеќе области, на ниво средношколска физика. 

11. Содржина на предметната програма:  

Задачи во наставата по физика. Примена на стекнатото знаење. Значење, улога и класификација на задачите во наставата 
по физика. Квалитативни, квантитативни, графички и експериментални задачи. Подготовка за решавање задачи. Чекори во 
постапката на решавање различни видови задачи. Дискусија на решението. Примери на решавање задачи од повеќе области 
на физиката. Натпревари по физика. 

12. Методи на учење: проблемска настава, самостојна и групна работа, метод на самостојна работа со учебник/збирка задачи, 
менторска настава. 

13. Вкупен расположив фонд на време   4 кредити по 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 30 + 30 +10 +20 + 30 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, практични), семинарска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писм./усна) 30 бодови 

17.3. Активност и учество  30 бодови 

18. Kритериуми 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. Услов за потпис и полагање на завршен испит Присуство на предавања и изработени домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација. Акциско истражување 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред.бр Автор Наслов Издавач Година 

1. Љубо А. Петковски Методика на решавање задачи по физика - 
механика 

УКИМ, ПМФ 2002 
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2. Љубо А. Петковски Збирка решани задачи по физика – I година 
гимназиско образование 

Алби 2004 

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

Друштво на 
физичарите на 
Република 
Македонија 

2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред.бр Автор Наслов Издавач Година 

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

Друштво на 
физичарите на 
Република 
Македонија 

2016 

2. Група автори Збирка решени задачи од натпревари по 
физика, книга 3 

Друштво на 
физичарите на 
Република 
Македонија 

2020 
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1. Наслов на нaставниот предмет Природни науки – биологија (2+2) 

2. Код ФНИ07-22 

3. Студиска програма Сите студиски програми за наставен кадар на 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Институт за биологија, ПМФ, 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 
5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6. Академска година/семестар Летен 7. Број на ЕКТС кредити 4 

8. Наставник  Проф. д-р Катерина Русевска 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Оспособување на студентите, идни наставници за поучување на интегрирани содржините од биологија како дел од 
природните науки. Стекнување практични знаења за содржините од биологија кои се застапени во наставата по 
природни науки преку одбирање и/или прилагодување на експерименти за соодветна возраст, согласно наставните 
планови и програми по предметот Природни науки.  

11. Содржина на предметната програма: 

Вовед во бологијата. Основни поими од цитологија, ботаника, зоологија, генетика и екологија. Класификација 
на организмите. Бинарна номенклатура. Клучеви за детерминација. Видови експерименти. Едноставни 
експерименти (демонстрациони, истажувачки) со примена на прирачни средства и лесно достапни материјали. 
Микроскопирање. Дисекција. Подготовка на збирки – хербариум, инсектариум. Микроорганизми. Алги. Габи. 
Растенија. Животни. Човек. Почва. Животна средина. Синџири на исхрана. 

12. Методи на учење: 

Поучување, демонстрации, практична работа и вежби, консултации, самостојна работа, користење на повеќе 
наставни техники 

13. Вкупен расположив фонд на време  4 ЕКТС х 30 саати = 120 саати 

14. Распределба на расположивото време  30+30+25+20 = 120 саати 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 
семинари, тимска 

30 часови 
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16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 20 часови 

16.2 Самостојни задачи 20 часови 

16.3 Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

70 бодови 

17.2. Активност и учество 30 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање завршен испит положени тестови, посета и активност на 
предавања, изработена и презентирана 
семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  анонимна анкета 

22. Литература 

Задолжителна литература 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач 
1.  Русевска, К.  Интерна скрипта за предметот 

Природни науки – биологија  
(во подготовка)  

2. Зајков, О., Митревски, Б., 
Стојанновска, М., 
Русевска, К. 

Природни науки за основно 
образование 1 

Друштво на физичарите 
на Република Македонија 

 

2015 

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

Природни науки за основно 
образование 2 

Друштво на физичарите 
на Република Македонија 

 

2016 

 4. Зајков, О., Топузоски, С., 
Митревски, Б., 
Стојанновска, М., 
Русевска, К. 

Примена на истражувачка 
постапка во наставата по предме-
тите Природа, Природни науки и 
Природни науки и техника 

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

 

2010 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач 

1. Караделев, М и 
Спасеновски, М. 

Методика во наставата по биологија ПМФ, Скопје 

 

2007 
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1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА НА ФИЗИКАТА 

2. Код ФНИ08-22 

3. Студиска програма Физика (сите насоки) 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Скопје 

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

6. Академска година /семестар 
 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник  

д-р Александар Ѓурчиноски 

 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Запознавање со историскиот развој на идеите и концептите на физиката, како и со основите на филозофијата на 
физиката 

 

11. Содржина на предметната програма:  
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1. Местото на физиката во историјата на науката. Значење на изучувањето на историјата на физиката. 

2. Предисторија на физиката: античка филозофија и физика, космолошки, антрополошки и онтолошки период. 

3. Атомистика на Демокрит, Епикур, и Лукреције. Хераклит. Аристотелова физика. Еленистичко-римска 
филозофија. 

4. Среден век и ренесанса. Христијанство, ислам и средновековна физика и филозофија 

5. Леонардо да Винчи. Коперник. Кеплер. Галилеј. Декарт. 

6. Научно засновање на физиката. XVII век и придонесите на Хајгенс, Њутн и Лајбниц. Развој на механиката во  
XVII век и механицизам. 

7. Електрицитетот и магнетизмот до Ерстед. Ампер, Фарадеј, Максвел. 

8. Развој на електромагнетизмот по сле Максвел. Развој на оптиката. Јунг и Френел. 

9. Развој на термодинамиката: Клаузиус, Болцман. Закон на одржување и енергетизам: Мајер и Џул. 

10. Физиката во втората половина на XIX век. Електродинамиката на подвижни средини и претставите за етерот. 

11. За атомот до XX век: Далтон и Менделеев. Редукција и обединување на физиката. 

12. Современата физика. Теорија на релативноста и Ајнштајн. Атомска физика и Нилс Бор. 

13. Квантна теорија. Планк, Шредингер, Хајзенберг. Простор-време и геометрија. Нуклеарна физика. Елементарни 
честици. 

14. Проблеми на физиката и нивната филозофска страна. 

15. Основни принципи и категории. Принципите на детерминизмот, индетерминизмот, каузалноста, симетријата. 

16. Боровиот принцип на комплементарност. 

17. Категории на физиката: материја и движење, простор и време, нужност и случајност. 

18. Гносеолошки проблеми на физиката. 

19. Физичка теорија. 

20. Филозофски проблеми на квантната механика. (Релациите на неопределеност. Принцип на комплементарност. 
Дебата Бор и Ајнштајн. Копенхагенгска интерпретација.  Проблем на потполноста и скриените варијабли.  
Квантна логика. 

21. Филозофски проблеми на теоријата на релативност. 

 

 

12. Методи на учење: предавањата, дискусии, семинари, самостојни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 2+2+0 

15 недели  4 часа = 60 часа 

4 ЕКТС  30 = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 30 + 30 + 15 + 15 + 30 = 120 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања 30 часови 

15.2. Семинари, тимска работа  30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи  15 часови  

16.3. Домашно учење  30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 45 % 

17.3. Активност и учество 5 % 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Реализирани активности 15, 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Вељаноски 
и Д. 
Јакимовски 

Хрестоматија по 
филозофија на науката 

Авторите 2003 

2. 
Z. Dadic 

Povijest ideja i metoda u 
matematici i fizici 

Skolska knjiga, 
Zagreb 

1992 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Вовед во биофизика 

2. Код ФМИ04-22 

3. Студиска програма Физика –сите насоки, математика-физика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година /семестар Од трета година /  

5,7 семестар 
 Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ, редовен професор 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Ислушани првите 4 семестри, положени испитите од прва година 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со физиката на живата природа, поточно со 
основните физички закономерности на процесите во биолошките системи. Запознавање со основните теориии 
експериментални методи кои се користат во биофизиката.  

11. Содржина на предметната програма: Хемиски основи на животот. Аминокиселини.Физика на белковините. 
Физика на нуклеинските киселини.Физика на ферментите.Вовед во методи за испитување на структурата. 

12. Методи на учење: следење на предавањата, семинарска работа, активно следење на материјалот со домашно 
учење и самостојно решавање на задачи. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

90 часа 

14. Распределба на 
расположивото време 2 часа предавања, 1 час семинарска работа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 
тимска работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 25 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. Активност и учество 5 бода 

17.4. Завршен испит 50 бода 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен 
испит 

Присуство на часовите за предавања.  

Изработена семинарска работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Домашни задачи, анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. W.Hoope,W.
Lohman,H.M
arkl,H.Ziegel 

Biophysics Springer-Verlag 1983 

2. M.Daune Molecular biophysics Oxford University Press 1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов ИздавачT.Smith Година 

1. M.В.Волкен
штајн 

Биофизика Наука, Москва 1981 
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Прилог бр. 4.  

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
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Реден број: Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет циклус на 
студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Ненад Новковски 

2. Дата на раѓање 14 мај 1958 

3. Степен на образование ISCED 8-2011 

4. Наслов на научниот степен доктор по физички науки 

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

Образование  Година  Институција  
високо 1980 Институт за физика, 

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

магистратура 1985 Електротехнички 
факултет, Белградски 
Универзитет, Србија 

докторат 1990 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Подрачје,поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Технички науки Техничка физика Физика на 

полуспроводници 
7. Подрачје,поле и област на научниот 

степен магистер 
Подрачје Поле Област 
Природни науки Физика Физика на 

кондензираната материја 
8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која област  

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

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

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

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

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

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

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

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

6.  Симетрија во физиката на тврдото тело Применета физикa 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

7.  Компјутерски управувани мерења Физика на компјутерски хардвер  
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Транспортни процеси во тврдите тела Магистер по физички науки 
/Институт за физика на ПМФ-УКИМ 

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

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

4. Технологија на микроелектронски интегрирани 
кола 

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

5. Физика на цврста состојба Магистер по хемиски науки – применета 
хемија 
/Институт за хемија на ПМФ-УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. N. Novkovski,  
 

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

Journal of Physics 
D: Applied Physics 
54, 055103 (2021) 

2. N. Novkovski,   
E. Atanassova 

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

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

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

Journal of Physics 
Communications 1, 
035006 (2017) 

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

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

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

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

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

Thin Solid Films 
614, 7–15 (2016) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ненад Новковски, 
учесник 

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

NSF Bulgaria, 
2019 – во тек 

2. Ненад Новковски, 
учесник 

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

УКИМ 2019 – во 
тек 

3. Ненад Новковски, 
раководител 

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

МНРМ октомври 
2010 – октомври 
2013 

4. Ненад Новковски, 
раководител 

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

МНРМ+БАН 
јули 2006 - јуни 
2009 

5. Ненад Новковски, 
раководител 

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

МНРМ+БАН 
јануари 2002 - 
декември 2004 

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

Автори Наслов Издавач/година 

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

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

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

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

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

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

2. N. Novkovski,   
E. Atanassova 

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

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

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

Journal of Physics 
Communications 1, 035006 
(2017) 

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

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

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

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

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

Thin Solid Films 614, 7–15 
(2016) 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. N. Novkovski,   
E. Atanassova 

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

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

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

Journal of Physics 
Communications 1, 035006 
(2017) 

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Nenad Novkovski, 
Aleksandar Skeparovski 
 

Determination method for 
interface state densities adapted to 
ultrathin dielectrics 

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

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

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

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

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

Interface state densities in 
different heterojunctions 

International Workshop on 
Advances in Nanomaterials 
Măgurele - Bucharest, September 
17-19, 2018 
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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 1 Сите студиски програми на Институтот за физика 
при ПМФ - Скопје 

2. Општа физика 1 – А ниво Студии по применета хемија – ПМФ Скопје 
 3. Одбрани делови од квантна механика Студии по теориска физика– ПМФ Скопје 
 4 Квантна механика за математичари Студии по математика - ПМФ Скопје 

5 Историја на астрономија Студии по астрономија и астрофизика –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 

    
    
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 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

11.1 Дипломски работи 24 
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.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.    
2.    
3.    
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус на студии и за 
ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Мимоза Ристова 
2. Дата на раѓање 16.11.1963 
3. Степен на 

образование 
Докротат 

4. Наслов на научниот 
степен 

Доктор на науки 

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

Образование Година Институција 

Високо образование 1987 УКИМ 

Магистериум 1991 УКИМ 

Докторат  1996 УКИМ 

6. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Сончева енергија 

7. Подрачје, поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Фотоволтаици 

8. Доколку е во работен 
однос, да се наведат 
институцијата каде 
што работи и звањето 
и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои 
е избран и област 

ПМФ-УКИМ Редовен проф. 
Елктромагнетизам и 
Електроника 

9. Список на предмети што 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 

Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Електромагнетизам Физика (сите насоки), ИФ-ПМФ 
2. Електроника Физика (повеќе насоки), ИФ-ПМФ 
3. Медицинска Електроника Медицинска Физика 
4. Истрага на место на злосторот Форензичка Физика 
5. Форензичка Слика и Видео Форензичка Физика 
6. Фотоволтаична конверзија Сончева енергија 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Фотоволтаична Конверзија Сончева Енергија 
2. Медицинска Електроника Медицинска Физика 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Напредни техники во радиотерапијата  
2.   

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

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. M.Ristova et al. ,,CdZnO/Si Tandem Cell for Photoelectrochemical Water 

Dissociation", US 20170076875 A1: 
https://www.google.com/patents/US20170076875.  
 

2017 

2. M.Ristova et al. "Surface modification of NiCdO barrier layer in complex 
photoanodes and TiO2 protective coating for efficient and stabile 
water dissociation", M.M. Ristova, K.M. Yu, Journal of Solid 
State Electrochemistry, 21/3 (2017) 803–81. (IF=2.316)  

2017 

3. M.Ristova et al. "Microhardness evolution in relation to the crystalline 
microstructure of aluminum alloy AA3004", 
Archives of Metallurgy and Materials, N. Izairi, F. Ajredini, A. 
Vevecka-Pfiftaj, P. Makreski and M.M. Ristova, 63/2 
(2018) pp. (IF =0.776) 

2018 

4. M.Ristova et al. “Multiscale in modelling and validation for solar 
photovoltaics”, M.Ristova +82 coauthors, EPJ Photovoltaics 
9(10):10 (2018), DOI: 10.1051/epjpv/2018008 

2018 
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5. M.Ristova et al. Accurate Age Estimations from Dental Cementum and A 
Childbirth Indicator - A Pilot Study, JOURNAL OF 
FORENSIC SCIENCE & CRIMINOLOGY, March 2018 (open 
access) 

2018 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Sandro Rosi 

(CNAO) 
HITRI Plus EC, 2021-2024 

2. Maurizio Vretenar 
(CERN) 

DLR-“Capaciy building of SEEIIST-technical  
development phase support” 

EU DG-RTD N°30-
CE-0838742/00-87’. 
2020-2022 

3. Регионален проект 
(го води Црна 
Гора) 

RER6039 - “Human capacity building and training for 
SEEIIST” 

IAEA, 2020-2023 

4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. Мимоза Ристова, 
Оливер Зајков 

Збирка задачи по физика – задачи, експерименти и 
активности, за 8 одделение 

Просветно дело, 
Скопје, 2017 

2. Мимоза Ристова, 
Оливер Зајков 

Збирка задачи по физика – задачи, експерименти и 
активности, за 9 одделение 

Просветно дело, 
Скопје, 2017 

3.    
4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач / година 

1.  НЕ  

6.    
11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи неколку 
11.2. Магистерски работи 12 
11.3. Докторски дисертации 5 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна публикација (чл. 136 

став (8) од ЗВО) 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Види листи 10.1 и 12.2  

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во 
даденото поле во последните пет години 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. M.Ristova et al. Amaldi U, Benedetto E, Damjanovic S, Dosanjh M, Durante 
M, Georgieva P, Haberer T, Plesko M, Ristova M, Rossi S, 
Sammut N, Sapinski M, Schopper H, Specht H, Voss R, 
Vretenar M, Wenninger H. “South East European International 
Institute for Sustainable Technologies (SEEIIST)”. 29 
November, 2021, Frontiers in Physics, Applied Nuclear 
Physics at Accelerators. 
https://doi.org/10.3389/fphy.2020.567466  
IF(2020)=2.50 

2021 

2. M.Ristova et al. Ristova M, Gersan V, Amaldi U, Schopper H, Dosanjh M, 
“Cancer patients in the countries of SEE (the Balkans) region 
and prospective of the Particle Therapy Center – SEEIIST”. 
Advances in Radiation Oncology, 9 August, 2021. 
https://doi.org/10.1016/j.adro.2021.100772 
IF(2021)=2.65 

2021 

3 M.Ristova et al. Izairi Bexheti, Mimoza M. Ristova, Manjit Dosanjh. “state – of 
– the – art and the future of particle therapy (Perspectives for 
SEE countries)” Physics AUC, vol. 30 (Part II), 246-262, 2020. 
http://cis01.central.ucv.ro/pauc/vol/2020_30_part2/pauc_2020_
part2.html 

2020 
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IF(2021)=0,93 
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. M. Ristova https://doi.org/10.21175/rad.abstr.book.2021.29.2 
“Visual Spectroscopy in Reflection as a forensic tool for 
ink identification” 

RAD2021-
Herceg Novi, 
Montenegro 

2021 

2. M. Ristova https://gcris.iyte.edu.tr/bitstream/11147/11018/3/11018.
pdf 
“Cancer in the countries of the SEE (Balkans) region 
and the prospective of the Particle Therapy Center – 
SEEIIST” 

MultiforeSEE, 
Final Conference 
(online) 
COST16101, 
June 2021 

2021 

3. M. Ristova et al. BoA-COST16101-20181029.pdf  
“SEM/EDX analysis of the dental cementum to establish 
one human's lifestyle for forensic applications (pilot 
study)” 

MultiforeSEE, 
Second 
Conference 
Dubrovnik, 
Croatia 
COST16101, 
June 2021 

2019 
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јулијана Велевска 
2. Дата на раѓање 06.12.1961 
3. Степен на образование Доктор на науки (VIII/1) 
4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1986 ПМФ-Институт за физика 

Магистериум 1994 ПМФ-Институт за физика 

Докторат  2002 ПМФ-Институт за физика 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Оптика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Физика на кондензирана 
материја 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

УКИМ-ПМФ-Институт за физика Редовен професор од областа на 
Оптика, Наставна физика под број 
10323 според класификацијата на 
научни области и Физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Оптика Физика (сите насоки), ПМФ Инстисут за 

физика 
2. Дидактика на физиката Математика-Физика, ПМФ 
3. Методика на наставата по физика со 

хоспитации 
Математика-Физика, ПМФ 

4. Физика на музика и музички 
инструменти 

Физика/ ПМФ-Институт за физика 
Математика-физика/ПМФ 

5.   
6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Современи техники на учење Методика 

на наставата по физика/ ПМФ-
Институт за физика 

Методика на наставата по физика/ ПМФ-
Институт за физика 

2.   
9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Електрохромизам Физика/ ПМФ-Институт за физика 
2.   

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

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. J. Velevska, M. Pecovska 

Gjorgjevich, N. Stojanov, M. 
Najdoski 

Electrohromic properties of 
prussion blue thin films prepared 
by chemical deposition method 

International Journal of 
Sciences: Basic and 
Applied Research 
(IJSBAR) 31 (3), (2016) 

2. J. Velevska, N. Stojanov, M. 
Pecovska Gjorgjevich, M. 
Najdoski 

Electrochromism in tungsten 
oxide thin films prepared by 
chemical deposition 

Journal of Electrochemical 
Science and Engineering 7 
(1) (2017) 

3. I. Aliji, J. Velevska, M. 
Najdoski 

Energy efficiency with Prussian 
blue thin films 

American Scientific 
Research Journal for 
Engineering, Technology 
and Science (ASRJETS) 
36 (1) (2017) 

4. I. Aliji, M. Najdoski, J. 
Velevska 

A simple chemical method for 
deposition of electrochromic 
cobalt hexacyanoferrate thin 
films 

International Journal of 
Sciences: Basic and 
Applied Research 
(IJSBAR) 40 (1) (2018) 
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5. I. Aliji, J. Velevska, M. 
Najdoski, A. Tanusevski 

Chemically deposited 
electrochromics films and solar 
light modulation 

Radiation & Applications 3 
(2) (2018) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.  Структурна анализа и 

изучување на електрични и 
каталитички својства на 
новосинтетизирани 
комплексни перовскити  

Македонско-Бугарски 
проект (2016) 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Група автори Збирка задачи од натпревари 

по физика (1) 
ДФРМ (2016) 

2. Група автори Збирка задачи од натпревари 
по физика (2) 

ДФРМ (2016) 

3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации 1 (кандидат Исак Алији) 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. M. Ristova, J. Velevska, M. 

Ristov 
Chemical bath deposition and 
electrochromic properties of 
NiOx films 

Solar Energy Materials & 
Solar Cells 71(2) (2002) 

2. J. Velevska, M. Ristova Electrochromic properties of 
NiOx prepared by low vacuum 
evaporation 

Solar Energy Materials & 
Solar Cells 73(2) (2002) 

3. R. Neskovska, M. Ristova, J. 
Velevska, M. Ristov 

Electrochromism of the 
electroless deposited cuprous 
oxide films 

Thin Solid Films 515(11) 
(2007) 

4. S. Demiri, M. Najdoski, J. 
Velevska 

A simple chemical method for 
deposition of electrochromic 
Prussian blue thin films 

Materials Research 
Bulletin 46(12) (2011) 

5. M. Pecovska-Gjorgjevich, A. 
Andonovski, J. Velevska  

Dielectric constant and induced 
dipole moment of edible oils 
subjected to conventional 
heating 

Macedonian Journal of 
Chemistry and Chemical 
Engineering 31(2) (2012) 

6. M. Pecovska-Gjorgjevich, J. 
Velevska, A. Andonovski 

Dielectric relaxation and ac 
conductivity study of calcite 
and dolomite aqueous solutions 

Physics of Chemistry of 
Liquids 51(2) (2013) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. I. Aliji, J. Velevska, M. 

Najdoski 
Energy efficiency with Prussian 
blue thin films 

American Scientific 
Research Journal for 
Engineering, Technology 
and Science (ASRJETS) 
36 (1) (2017) 
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2. I. Aliji, M. Najdoski, J. 
Velevska 

A simple chemical method for 
deposition of electrochromic 
cobalt hexacyanoferrate thin 
films 

International Journal of 
Sciences: Basic and 
Applied Research 
(IJSBAR) 40 (1) (2018) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. J. Velevska, M. 
Pecovska Gjorgjevich 

Visible kight 
modulation using 
chemically deposited 
electrochromic films 

4th International 
Conference on Radiation 
and Applications in 
Various Fields of Research 
– RAD 4 

2016 

2. J. Velevska, N. 
Stojanov, M. Pecovska 
Gjorgjevich, M. 
Najdoski 

Visible light 
modulation using 
chemically deposited 
electrochromic thin 
films 

5th International 
Conference on Radiation 
and Applications in 
Various Fields of Research 
– RAD 5 

2017 

3. I. Aliji, J. Velevska, M. 
Najdoski, A. Tanusevski 

Chemically deposited 
electrochromics films 
and solar light 
modulation 

6th International 
Conference on Radiation 
and Applications in 
Various Fields of Research 
– RAD 6 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Драган Јакимовски 
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2. Дата на раѓање 27.10.1961 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 

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

Образование  Година  Институција  

Инженер 1990 
Природно-математички 
факултет 

Магистер 1994 
Природно-математички 
факултет 

Доктор 2004 
Природно-математички 
факултет 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 

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

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

Редовен професор, Атомска физика 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. Осцилации и бранови Задолжителен — Физика, сите насоки 

2. Атомска физика Задолжителен — Физика, сите насоки 

3. Стохастички процеси во физиката Изборен — применета и теориска физика 

4. Фурие анализа во физиката 
Изборен — применета, медицинска и 
теориска физика 

5 Динамички симетрии во физиката Изборен — физика (стара програма) 

6.   

   

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.   
2.   

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.   
2.   

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. D.Jakimovski and R.K.Janev, 
 “Electron capture and excitation in H+-
Li+, collisions”  

Eur.Phys.J.D(2019)73
:175 

2. 
J.Jovanovski, B.Jakimovski, 
D.Jakimovski, 

 “Parallel Genetic Algorithms for 
Finding Solution of System of Ordinary 
Differential Equations,”  

L.Kocarev(Ed.): ICT 
Innovations 2011, 
AISC 150, pp.227-
237, Springer-Verlag, 
2012 

3. 
R.K.Janev  
and D.Jakimovski 

Proton Impact charge exchange and 
excitation cross sections for liquid Sn 
divertor studies,  

Contributions to 
Plasma Physics 
60(1):e201900053 

4. D. Jakimovski and R.K.Janev 
Polarization of Balmer alpha radiation 
resulting from H^++H collisions in 
Debye plasmas 

Physics of Plasmas 
22, 103301 (2015) 

5. D. Jakimovski and R.K.Janev 
Cross sections for electron capture and 
excitation in proton collisions with the 
metastable Be(2s2p^3P) atom 

Eur.Phys.J.D (2015) 
69:33 

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

 

 

 

 

 

 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Учесник 
 HP-SEE, Genetic algorithms 
in atomic collisions 
(Computational Physics),  

EU, 2010-2013,  

2. Учесник Cross sections for collision 
processes of light atomic and 
molecular impurities in fusion 
edge/divertor plasmas,  

IAEA, Vienna, 2010-2013,  

3. Учесник Квантна динамика на 
атомските взаемнодејствија,  

МАНУ, 2010-2013,  

4. Раководител  Нумерички пресметки на 
атомски процеси во 
астрофизика,  

Институт за физика, ПМФ, 
2013-2015, 

5.         Учесник Kвантна теорија на 
атомските и молекуларните 
процеси во термонуклеарни 
фузиони плазми 

МАНУ, 2015-2017 

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

Автори Наслов Издавач/година 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

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

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Име и презиме ДАНИЦА КРСТОВСКА 
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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 
10.
1 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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(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 

Министерство за образование и наука на 
РМ /2006-2009 



Наставна физика Природно-математички факултет/Институтот за физика 

171 

 

 
 

ниско-димензионални 
проводници 
(национален) 

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(SCN)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.   
 

 

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(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 
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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 

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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Реден број: 

 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Оливер Зајков 

2. Дата на раѓање 9.7.1960 

3. Степен на образование  

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

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

Образование Година Институција 

Високо образование 1986 Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје, ПМФ 

Магистериум 1995 Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје, ПМФ 

Докторат  2004 Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје, ПМФ 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Биофизика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Друго – Методика на 
наставата по физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје, ПМФ  

Редовен професор 

Методика на наставата по физика 
и физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Методика на школско експериментирање, 1 Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

2. Методика на школско експериментирање, 2 Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

3. ИКТ во наставата по физика Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

4.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

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

Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

2. Блумова таксономија Наставна физика, УКиМ-ПМФ 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма институција 

1. Методологија на научно-истражувачката 
работа од областа 

 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реден 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Оливер Зајков Демонстрације и 
експерименти из оптике 

Зборник радова 8. 
Међународне конференције 
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о настави физике у средњим 
школама, Алексинац, 2020 

2. Оливер Зајков Неуспешни експерименти 
као подстицај за 
размишљање 

Настава физике бр.6, 2018 

3. Оливер Зајков Како се забавити и учити 
помо у приручних 
експеримената 

Зборник радова 6. 
Конференције о настави 
физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. Март 2018 

4. Oliver Zajkov, Sonja 
Gegovska-Zajkova, Boce 
Mitrevski 

Textbook-Caused 
Misconceptions, 
Inconsistencies, and 
Experimental Safety Risk of 
a Grade 8 Physics Textbook 

Int J of Sci and Math Educ, , 
15, 837-852 (2017) 

Impact factor: 1,598 

5. Oliver Zajkov, Fadil Ajredini Real or virtual experiments 
for better understanding 
electric circuits 

Norma, 2016 

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

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2. Оливер Зајков Ревизија на 
лабoраториските 
активности во наставата 
по физика 

ПМФ, УкиМ, Скопје, 2016-
2018 

3.    

4.    

5.    

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

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Оливер Зајков, Марина 
Стојановска Боце Митревски, 
Катерина Русевска, Јасмина 
Петреска Станоева, Лозенка 
Иванова 

Природни науки – 
прирачник за наставници 
I, II, III и IV одделение  

Друштво на физичари на 
Република Македонија, 
Скопје 2019 

2. Оливер Зајков, Марина 
Стојановска Боце Митревски, 
Катерина Русевска, Јасмина 
Петреска Станоева, Лозенка 
Иванова 

Природни науки – 
прирачник за одделенски 
наставници V и VI 
одделение 

Друштво на физичари на 
Република Македонија, 
Скопје 2019 

3. Мимоза Ристова, Оливер 
Зајков 

Збирка задачи по физика – 
задачи, експерименти и 
активности, за 8 одделение 

Просветно дело, Скопје, 
2017 

4. Мимоза Ристова, Оливер 
Зајков 

Збирка задачи по физика – 
задачи, експерименти и 
активности, за 9 одделение 

Просветно дело, Скопје, 
2017 

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

Природни науки за 
основно образование 1 

Друштво на физичарите на 
Република Македонија, 
Скопје 2015. 

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

Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Оливер Зајков Збирка видео 
експерименти 

Youtube, 2017-2020 
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2. Оливер Зајков Збирка видео 
експерименти 

Wikiexperiments, Shared 
knowledge, 2016-2021 

3.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 1. Школски експерименти за визуелизација на некои 
оптички појави, Андријана Ѓореска, 2021 

2. Експериментирање со прирачни средства, Вецка 
Мартинова, 2020 

3. Можни проблеми при изведување демонстрации и 
експериментиод електромагнетизам, Ана Трпковска, 2018 

4. Примена на ИКТ во превртена училница, Даница 
Костовска, 2017 

5. Мултимедијата – креатор на наставата по физика, Анета 
Топалова, 2016 

6. Примена на мобилни телефони во наставата по физика, 
Гордана Накоска, 2016 

11.2. Магистерски работи 1. Подобрување на техниките за вршење увид на местото на 
случена сообраќајна незгодаи користење на програмата PC-
Crash, Александар Стојановски, 2020 

2. Структурно-логички шеми и графови во наставата по 
физика и утврдување на сложеноста на задачите по физика, 
Стојан Манолев, 2016 

3. Примена на ИКТ во наставата по физика во основно 
образование за поттикнување критичко мислење, 
Далиборка Иле Ѓорѓиевска, 2015 

11.3. Докторски дисертации За размислувањето од повисок ред при изучувањето на 
електростатиката и правата струја кај учениците од 
гимназиите, Фадиљ Ајредини, 2014 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна 
научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

Реден број: 

 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус на 
студии и за ментори на докторски трудови 
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1. Име и презиме Александар Скепаровски 

2. Дата на раѓање 21. 04. 1971 

3. Степен на образование ISCED 8 

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

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

Образование  Година  Институција  

Високо 1998 

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

Магистратура 2005 

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

Докторат 2011 

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

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Физика на кондензирана 
материја 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Физика на кондензирана 
материја 

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

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

Вонреден професор по Физика на 
кондензирана материја и Општа физика 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

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

2. Физика на нови материјали 

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

3.  Физика на тврдото тело 2 
Применета физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

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

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

 
6. 

Физика на нискодимензионални 
полуспроводници 

Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Аморфни материјали и 
квазикристали 

Применета физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

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

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. 
Основи на физиката на тенки филмови 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Електрично карактеризирање на 
полуспроводници 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 
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  3. Квантен транспорт (30% од предметот, 
останатите 70 % ги води д-р Владо Лазаров, 
професор на Универзитетот во Јорк, Велика 
Британија) 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

  4. Нанокарактеризација на материјали (30% од 
предметот, останатите 70 % ги води д-р Владо 
Лазаров, професор на Универзитетот во Јорк, 
Велика Британија) 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

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

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

Adv. Cond. Matter Phys. 
(2018) 3708901 

2. 
D. Krstovska, B. 
Mitreska, and A. 
Skeparovski 

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

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

3. 

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

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

Phys. Status Solidi PRL 
2000175 (2020) 

4. 
D. Krstovska and A. 
Skeparovski 

Surface-state energies and wave functions in 
layered organic conductors 

Z. Naturforsch, 75(11)a: 
987-998 (2020) 

 

5. 

R. Moreno, S. Jenkins, 
A. Skeparovski, Z. 
Nedelkoski, A. Gerber, 
V. K. Lazarov, and R. 
F.L. Evans 

Role of anti-phase boundaries in the formation of 
magnetite thin films 

J. Phys. Condens. Matter 
33 175802 (2021) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. А. Скепаровски 
(раководител) 

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

УКИМ/ 2018 

 2. D. Spassov 
раководител, А. 
Скепаровски 
(учесник) 

Multilayered high-k dielectric structures for 
application in non-volatile flash memories 

Bulgarian National Science 
Fund / 2019  

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група автори 
Збирка решени задачи од 
натпревари по физика – книга 3 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија /2020 

2.    
3.    
4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. А. Скепаровски 
Неинерцијални референтни системи и нивна 
примена во задачи – шрв дел 

Импулс бр. 56 (2017) 

2. А. Скепаровски 
Експерименти со флуиди во услови на 
микрогравитација 

Астрономски 
алманах/Македонско 
Астрономско 
Друштво/ 2019 

3. 

А. Скепаровски 
Втор закон на термодинамика – игра на големи 
броеви 

43 Школа „Млади 
физичари“ / Друштво 
на физичарите на РМ/ 
2019 

4.    
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5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
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 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-
атом 

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. Компјутерска анализа на податоци 
Теориска физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

2. Вовед во програмирање 
Теориска физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

3. Статистичка физика 
Теориска физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

 4. Компјутерска 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. Статистичка физика – напреден курс 
Теориска физика 
/ Институт за физика на ПМФ 

2. Математички методи во теориска физика 
Теориска 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 оследните пет години 

10.1 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
N. Stojanov, S. Petrovic and 
N. Neskovic 

Angular distributions of relativistic ions 
channeled in the bent <100> Si crystals 

Nucl. Instrum. 
Meth. Phys. Res. B 
193, 160 (2002) 

2. 
N. Stojanov, S. Petrovic and 
N. Neskovic 

Angular distributions of 7 TeV protons axially 
channeled through the thin bent <100> Si 
crystals 

Nucl. Instrum. 
Meth. Phys. Res. B 
244, 457 (2006) 

 3. 
N. Stojanov, S. Petrović and 
N. Nešković 

Energy loss distributions of relativistic 
protons axially channeled in a bent silicon 
crystal 

Nucl. Instrum. 
Meth. Phys. Res. B 
302, (2013), 9-13. 

 4. N. Stojanov, S. Petrović 
Energy loss distributions of 7 TeV protons 
axially channeled in the bent 
<110> Si crystal 

Nucl. Instrum. 
Meth. Phys. Res. B 
373, (2016), 10-16. 
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 5. 
N. Stojanov, S. Petrović and 
D. Jakimovski 

In fluence of nuclear multiple scattering on 
axially channeled protons in a bent crystal 

Nuclear Technology 
& Radiation 
Protection 33, 
(2018), 195-200. 

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.    

 10.4 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Н. Стојанов Темната страна на Вселената МАД/2012 
2. Н. Стојанов Enstein@Home МАД/2011 

3. Н. Стојанов 
Големите откритија на Европската 
јужна опсерваторија 

МАД/2010 

4. Н. Стојанов Мини црни јами МАД/2009 

5. Н. Стојанов 
Хигсов бозон- алка која 
недостасуваше 

МАД/2013 

  6. Н. Стојанов Темна енергија МАД/2014 

  7. Н. Стојаонов 
Нумеричко моделирање на 
галаксии 

ДФРМ/2014 

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.    

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.    
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет циклус на 
студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Олгица Кузмановска 

2. Дата на раѓање 19.11.1974 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по астрофизика 

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

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 
астрофизичар 

1998 
Катедра за астрономија, 
Математички факултет, 
Универзитет во Белград, Србија 

Магистер по 
астрофизика 

2005 
Катедра за астрономија, 
Математички факултет, 
Универзитет во Белград, Србија 

Доктор по астрофизика 2010 
Катедра за астрономија, 
Математички факултет, 
Универзитет во Белград, Србија 

6. Подрачје,поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Астрономија Астрофизика Структура на ѕвезди 

7. Подрачје,поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Астрономија Астрофизика Теорија на ѕвездени атмосфери 

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

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно – математички 
факултет 

редовен професор, Астрофизика и општа физика 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. 
Молекуларна физика со термодинамика Сите студиски програми на физика/Институт за 

физика, ПМФ 

2. 
Општа астрофизика Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 

ПМФ 

3. 
Ѕвездена астрономија Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 

ПМФ 

4. 
Ѕвездени атмосфери Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 

ПМФ 

5 
Археоастрономија Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 

ПМФ 

   

   

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Вовед во астрофизика Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 
ПМФ 

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

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на ѕвезди Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 
ПМФ 

2. Пренос на зрачење во ѕвездените атмосфери Астрономија и астрофизика/Институт за физика, 
ПМФ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
O. Kuzmanovska ,  O. 
Atanackovic 

Multi-level line transfer using the 
FBILI method 

AIP Conference Proceedings 1722 

2. 
O. Kuzmanovska, Ј. 
Stankovski, G. Apostolovska  

Solar and Lunar Calendars of the 
Mountain Sanctuary Kokino 

AIP Conference Proceedings 1722 
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3. 
O. Kuzmanovska, O. 
Atanackovic, M. Faurobert,  

FBILI method for multi-level line 
transfer 

Journal of Quantitative Spectroscopy 
& Radiative Transfer,  N0 196), 
p.230-241 (2017) 

4. 
О. Kuzmanovska, J. 
Stankovski 

Cult practice and calendars of 
Kokino sanctuary 

Proceedings of the 1st (Kokino: 
archaeological and astronomical 
aspects - parallels and experience) & 
2nd (Kokino:Giving gifts to God) 
International Conferences 

5. О. Kuzmanovska 
Numerical methods for solution of 
spectral line formation problems in 
the stellar atmospheres 

AIP Conference Proceedings 2075 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител 

Методи за решавање на 
проблемот на пренос на 
зрачење во ѕвездените 
атмосфери 

Институт за физика, Природно-
математички факултет, 2016-2019 

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

Автори Наслов Издавач/година 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
Д. Јованов, О. 
Кузмановска 

Неутронските ѕвезди и нивното 
ладење 

Астрономски алманах 2017, 25-34, 
Скопје, 2017, Македонско 
астрономско друштво 

2. 
Н. Шентевски, О. 
Кузмановска 

Квазари Астрономски алманах 2018, 35-44, 
Македонско астрономско друштво, 
Скопје, 2018 

3. О. Кузмановска  Месечината одблиску Астрономски алманах 2019, 5-12, 
Македонско астрономско друштво 
Скопје, 2019 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
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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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Александар Ѓурчиновски 
2. Дата на раѓање 23 ноември 1977 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 

Високо образование 

2005 

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

Магистериум 

2009 

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

Докторат  

2011 

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

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Теориска физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што работи 
и звањето и областа во кои е избран 

Институција Звање и област во кои 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 што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Теориска електродинамика со 

специјална теорија на релативност 
Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2. 
Механика на флуиди 

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

3. Релативистичка теорија на 
гравитација 

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

4. 
Теорија на релативност 

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

5. 
Вовед во нелинеарна физика 

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

6.   
9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Нелинеарна динамика и теорија на 

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

2. Контрола на хаотични динамички 
системи 

Математика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Нелинеарна динамика на комплексни 

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

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
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1. 

E. Schöll, A. Zakharova, and 
A. Gjurchinovski 

"Control of amplitude chimeras 
by time delay in dynamical 
networks", Paper ID: 373, in 
Proceedings of 9th European 
Nonlinear Dynamics 
Conference (ENOC2017, 
Budapest), edited by Gábor 
Stépán and Gábor Csernák 
(ISBN: 978-963-12-9168-1) 

Congressline Ltd., 
Budapest 2017 

2. 
A. Gjurchinovski, E. Schöll, 
and A. Zakharova 

"Control of amplitude chimeras 
by time delay in oscillator 
networks," Physical Review E 
95, 042218 (2017). 

American Institute of 
Physics, 2017 

3. 

Y. Seferi, G. Markoski, and A. 
Gjurchinovski 

"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 Lorenz System," 
Proceedings of the 12th 
Conference of the Society of 
Physicists of Macedonia, pp. 24 
- 27 (2018). 

Society of Physicists of 
Macedonia, 2-18 

5. 

Y. Seferi, G. Markoski, and A. 
Gjurchinovski 

"Comparison of two numerical 
methods for fractional-order 
Rӧssler system," Bulletin 
Mathématique 44, 2020 (in 
press). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2020 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

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

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. 

A. Zakharova, S. Loos, J. 
Siebert, A. Gjurchinovski, J. 
C. Claussen, and E. Schöll 

"Controlling Chimera Patterns 
in Networks: Interplay of 
Structure, Noise and Delay", 
Chapter 1, pp. 3-24, in Control 
of Self-organizing Nonlinear 
Systems (Understanding 

Springer International 
Publishing, Switzerland, 
2016 
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Complex Systems), edited by 
E. Schöll et al. 

2. 

E. Schöll, A. Zakharova, and 
A. Gjurchinovski 

"Control of amplitude 
chimeras by time delay in 
dynamical networks", Paper 
ID: 373, in Proceedings of 9th 
European Nonlinear Dynamics 
Conference (ENOC2017, 
Budapest), edited by Gábor 
Stépán and Gábor Csernák 
(ISBN: 978-963-12-9168-1) 

Congressline Ltd., 
Budapest 2017 

3. 
A. Gjurchinovski, E. Schöll, 
and A. Zakharova 

"Control of amplitude 
chimeras by time delay in 
oscillator networks," Physical 
Review E 95, 042218 (2017). 

American Institute of 
Physics, 2017 

4. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of different 
numerical methods for 
fractional differential 
equations," Bulletin 
Mathématique 42, 61-74 
(2018). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2018 

5. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparative Analysis of 
Different Numerical Methods 
for Fractional Lorenz System," 
Proceedings of the 12th 
Conference of the Society of 
Physicists of Macedonia, pp. 
24 - 27 (2018). 

Society of Physicists of 
Macedonia, 2-18 

6. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of two numerical 
methods for fractional-order 
Rӧssler system," Bulletin 
Mathématique 44, 2020 (in 
press). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2020 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. 

A. Gjurchinovski, E. Schöll, 
and A. Zakharova 

"Control of amplitude 
chimeras by time delay in 
oscillator networks," Physical 
Review E 95, 042218 (2017). 

American Institute of 
Physics, 2017 

2.    
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. E. Schöll, A. 
Gjurchinovski,and A. 
Zakharova 

Control of Chimeras 
by Time Delay in 
Dynamical Networks 

Mini-simposium on 
Complex Networks: 
Delays and Collective 
Dynamics (MS3), 37th 
Dynamics Days Europe, 
Szeged, Hungary, 05-09 
June 2017 

2017 

2. E. Schöll, A. 
Zakharova, and A. 
Gjurchinovski 

Control of amplitude 
chimeras by time 
delay in dynamical 
networks 

9th European Nonlinear 
Dynamics Conference 
(ENOC2017, 25-30 June 
2017, Budapest) 

2017 

3. Y. Seferi, G. Markoski, 
and A. Gjurchinovski 

Comparative 
Analysis of Different 
Numerical Methods 
for Fractional Lorenz 
System 

12th Conference of the 
Society of Physicists of 
Macedonia 2018 

2018 
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус на 
студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме МАРГАРЕТА ПЕЦОВСКА ЃОРЃЕВИЌ 
2. Дата на раѓање 28 февруари 1963 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор по физикчки науки 

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

Образование Година Институција 

Високо образование 1987 ПМФ Скопје 

Магистериум 1994 ПМФ Скопје 

Докторат  2002 ПМФ Скопје 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички науки Физика Соларна енергија 

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички науки Физика Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен 
однос, да се наведат 
институцијата каде што 
работи и звањето и 
областа во кои е избран 

Институција Звање и област во кои е избран и област 

Институт за физика, Природно-математички 
факултет, 
УКИМ 

Редовен професор по биофизика и физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Механика Математика-физика, ПМФ, УКИМ 
2. Молекуларна физика Математика-физика, ПМФ, УКИМ 
3. Биофизика Медицинска физика, ПМФ, УКИМ 
4. Обновливи извори на енергија  Физика, ПМФ, УКИМ 
5. Вовед во биофизика Физика, ПМФ, УКИМ 
6. Модерни микроскопски техники Физика, ПМФ, УКИМ 
7. Одбрани поглавја од биофизика 

(најнова акредитација) 
Медицинска физика, ПМФ, УКИМ 

8. Медицинска физика Медицинска физика, ПМФ, УКИМ 
9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Сончево зрачење Физика, ПМФ, УКИМ 
 
2. 

Одбрани делови од 
молекуларна биофизика 

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

   
9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Физика на биомолекули Физика, ПМФ, УКИМ 
2. Физика на биолошки системи Физика, ПМФ, УКИМ 

10
. 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.
1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реден
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. S.Dimitrovska-Lazova, 
S.Aleksova, 
V.Mircevski,  
M. Pecovska-
Gjorgjevich 

Correlation between composition, 
electrical and electrochemical 
properties of LnCo1-xCrxO3 (Ln = 
Pr, Gd and x = 0, 0.5 and 1) 
perovskites 

Journal of Solid State Electrochemistry, 
23(9) 2019 
DOI: 10.1007/s10008-018-04181-6 

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

Mg2KH(XO4)2ꞏ15H2O(X=P, As) 
containing acidic dimer units: 
Electrochemical impedance 
spectroscopy, IR spectroscopy and 
DSC studies 

Journal of Alloys and Compounds, 746,     
699-709, 2018  
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.3
48,  

3. J. Velevska,  
N Stojanov,  

M. Pecovska-
Gjorgjevich ,  

Electrochromism in tungsten oxide 
thin films prepared by chemical 
bath      deposition 

Journal of Electrochemical Science  and 
Engineering 7 (1) (2017) 27-37;  
doi: 10.5599/jese.357 
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M Najdoski; 
4. J. Velevska,  

N Stojanov, M.Pecovska 
- Gjorgjevich,  
M. Najdoski 

 
Visible light modulation using 
chemically deposited 
electrochromic thin films 

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

5. M. Pecovska-
Gjorgjevich,Slobotka 
Aleksovska, Sandra 
Dimitrovska-Lazova and 
Marjan Marinsek; 

 
The role of Cr/Co substitution  
on dielectric properties of gadoliniu
m orthochromite 

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

10.
2. 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. Билатерален со 
Бугарија, носител од 
Македонска страна, 
акад. Бојан 
Шоптрајанов, проф. др 
Слоботка Алексовска, 
ИФ, ПМФ, Скопје,  

СТРУКТУРНА 
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И 
ИЗУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ 
И КАТАЛИТИЧКИ СВОЈСТВА 
НА НОВОСИНТЕТИЗИРАНИ 
КОМПЛЕКСНИ ПЕРОВСКИТИ 

2014-2016 

2. Meѓunaroden proekt  
rakovoditel N.Novkovski 
 

Tenki sloevi od za dinami~ki 
memorii so golema gustina, 

2001-2004 

3. Nacionalen proekt 
rakovoditel N.Novkovski 
 

Elektri~ni svojstva na tenki filmovi 
od Ta2O5  za primena vo 
mikroelektronikata 

2001-2004 

4. Nacionalen proekt 
rakovoditel N.Novkovski 
 

Mo`nosti za dobivawe  
meѓupovr{ina oksid-
polusprovodnik so minimum 
nedostatoci,  

 
1996-1999 

5.    
10.
3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реден
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Група Автори Збирка решени задачи по физика 
- Книга 3,  

ДФРМ, Печатница Арбериа-Дизјан-
Тетово, 2020 

2. Група Автори Збирка решени задачи по физика 
- Книга 2,  

ДФРМ, 2016 

3. Група Автори Збирка решени задачи по физика 
- Книга 1,  

ДФРМ, 2016 

4.    
5.    

10.
4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реден
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11
.  

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

Дипломски работи 7 

11.
2. 

Магистерски работи  

11.
3. 

Докторски дисертации  

12
.  

Селектирани резултати во последните пет години 
12.
1. 

За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна публикација (чл. 
136 став (8) од ЗВО) 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
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4.    
5.    
6.    

12.
2. 

Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт 
фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.
3. 

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

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1.     
2.     
3.     
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ламбе Барандовски 
2. Дата на раѓање 24.06.1978 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 2004 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Магистериум 2009 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Докторат  2015 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички 
науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Нуклеарна физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Природно-математички факултет - 
Скопје 

Вонреден професор по Нуклеарна 
физика и Физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Нуклеарна физика Институт за Физика, Природно-Математички 

факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

2. Радијациона физика Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

3. Дозиметрија и заштита од зрачење Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

4.  
Физички методи и уреди во 
медицината 

Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

5. Физика и заштита на природната 
средина 

Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

6. Вовед во атомска и нуклеарна физика Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Радијациона физика, дозиметрија и 

заштита од зрачење 
Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

2. 
 

Физички методи и уреди во 
медицината 

Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје  
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3. Нуклеарни аналитички техники Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје  

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма институција 
1. Мерење на радиоактивноста Институт за Физика, Природно-Математички 

факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

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

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Nickel, S., Schroder, W., 

Wosniok W., Harmens H., 
Frontasyeva M.V, Alber R., 
Aleksiayenak Y., Barandovski 
L.,et al 

Modelling and mapping heavy 
metal and nitrogen 
concentrations in moss in 2010 
throughout Europe by applying 
random forests models 

Atmospheric Environment 
156, pp. 146-159, (2017) 
(IF/2017=3,629) 
 

2. Schröder W, Nickel S., 
Schönrock S., Schmalfuß R., 
Wosniok W., Meyer M., 
Harmens H., Frontasyeva M. 
V., Alber R., Aleksiayenak J., 
Barandovski L., et al 

Bioindication and modelling of 
atmospheric deposition in 
forests enable exposure and 
effect monitoring at high spatial 
density across scales 

Annals of Forest Science 
74(2):31(2017) 
(IF/2017=2,101) 
 

3. Stafilov T, Sajn R, 
Barandovski L, Bačeva K, 
Malinovska S 

Moss biomonitoring of 
atmospheric deposition study of 
minor and trace elements in 
Macedonia 

Air Quality Atmosphere & 
Health,(2017) 
(IF/2017=2,297) 

4. RaportaruM.C, Barandovski L, 
Stojanov N, Jakimovski D,   
 

Cross sections for electron 
capture in Li 3+ + H(1S) 
collisions in Debye plasmas 

Romanian Reports in 
Physics 70(203), (2018) 
(IF/2018=1,940) 

5. S. Nestoroska Madjunarova, K. 
Kouts, L. Barandovski  

Operational intervention levels 
for enabling the transition from 
an emergency exposure situation 
to an existing exposure situation 
following a radiological 
emergency involving release of 
radioactive material in the 
environment 

Journal of Radiological 
Protection 40(3), (2020) 
(IF/2019=1,261) 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. проф. д-р Виктор Урумов „Изучување на атмосферската 

распространетост на тешки 
метали во Р Македонија со 
помош на мов-биомониторинг 
техника“ 

Влада на Република 
Македонија (2006-2009) 

2. Доц. д-р Весна Гершан „Проучување на 
дистрибуцијата на 
радионуклиди и тешки метали 
во почви и во атмосферата во 
некои региони во Република 
Македонија“ 

Национален проект 
финансиран од УКИМ 
(2011-2012) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Група автори (коавтор Л. 

Барандовски) 
Збирка задачи од натпревари 
по физика – книга 1 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, (2016) 

2. Група автори (коавтор Л. 
Барандовски) 

Збирка задачи од натпревари 
по физика – книга 2 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, (2016) 

3. Група автори (коавтор Л. 
Барандовски) 

Збирка задачи од натпревари 
по физика – книга 3 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, (2020) 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.  Ви предлагаме да решите 
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Ирина Петреска, Ламбе 
Барандовски 

ДФРМ/ Импулс бр. 56, 
декември 2018, стр 26-34. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 7 
11.2. Магистерски работи 1 
11.3. Докторски дисертации 0 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. L. Barandovski, T. Stafilov, 

R. Šajn, M. V. Frontasyeva, 
K. Bačeva Andonovska 

Аtmospheric heavy metal 
deposition in North Мacedonia 
from 2002 to 2010 studied by 
the moss biomonitoring 
technique 

Atmosphere 11(929):1-23 
(2020) (IF/2019=2,397) 
 

2. T. Stafilov, L. Barandovski, 
R. Šajn, K. Bačeva 
Andonovska 

Atmospheric Mercury 
Deposition in Macedonia from 
2002 to 2015 Determined 
Using the Moss Biomonitoring 
Technique 

Atmosphere 11(12):1379 
(2020) (IF/2019=2,397) 
 

3. T. Stafilov, Z. Špirić, M. 
Glad, L. Barandovski, 
K.Bačeva Andonovska, R. 
Šajn, O. Antonić 

Study of nitrogen pollution in 
the Republic of North 
Macedonia by moss 
biomonitoring and Kjeldahl 
method 

Journal of Environmental 
Science and Health Part 
A 55(6) (2020), 
(IF/2019=1,724) 
 

4. RaportaruM.C, Barandovski 
L, Stojanov N, Jakimovski D,   
 

Cross sections for electron 
capture in Li 3+ + H(1S) 
collisions in Debye plasmas 

Romanian Reports in 
Physics 70(203), (2018) 
(IF/2018=1,940) 

5. Nickel S., Schröder W., 
Schmalfuss R., Saathoff M., 
Harmens H., Mils G., 
Frontasyeva M. V., 
Barandovski L., et al. 

Modelling spatial patterns of 
correlations between 
concentrations of heavy metals 
in mosses and atmospheric 
deposition in 2010 across 
Europe 

Environmental Science 
Europe 30, 53 (2018) 
(IF/2018=5,878) 

6. Stafilov T, Sajn R, 
Barandovski L, Bačeva K, 
Malinovska S. 

Moss biomonitoring of 
atmospheric deposition study 
of minor and trace elements in 
Macedonia 

Air Quality Atmosphere & 
Health,(2017) 
(IF/2017=2,297) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Барандовски Л., Mитревски 

Б.,  
 

Натпреварите по физика и 
учеството на ученици на 
меѓународни олимпијади по 
физика и природни науки 

Зборник на трудови од 
Меѓународна 
конференција за 
образованието по 
природни науки и 
математика Издавачи: 
Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, Арс Ламина 
публикации, Скопје, 
Природно-математички 
факултет во Скопје стр. 
74-80, (2018) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. L. Barandovski, T. 
Stafilov, M. V. 
Frontasyeva, R. Šajn, 

Moss biomonitoring 
and neutron 
activation analysis in 
air pollution and 
measurement of the 
beckround radiation 
dose rates in Republic 
of Macedonia 

International Symposium 
on In situ nuclear 
metrology as a tool for 
radioecology – 
INSINUME 2017, 24-
28.04.2017,  Ohrid, 
Macedonia 

2017 

2. L. Barandovski Six decades of 
physics competitions 

8th Congress of the World 
Federation of physics 

2018 
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in Мacedonia – 
challenges and 
perspectives“ 

competitions (WFPhC) 20-
24.02.2018, Vienna, 
Austria 

3. L. Barandovski Huge step back in 
physics education in 
Macedonia, with the 
implemenatation of 
Cambridge 
International program 
 
 
 

Међународне 
конференције о настави 
физике и сродних наука 
2019, 17-19.10.2019, 
Суботица, Србија 

2019 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Гордана Апостоловска 

2. Дата на раѓање 31.05.1967 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

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

Образование  Година  Институција  

Инженер 2004 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

Магистер 1997 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

Доктор 1990 
Природно-математички 
факултет, УКИМ 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Астрономија Астрономија 

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

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно-
математички факултет 

Редовен професор по астрономија и општа физика 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

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

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

3. 
Физика на Земјата и атмосферата со 
екологија 

Физика/ Институт за физика, ПМФ, 
УКИМ; Математика-физика, ПМФ, УКИМ 

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

5 Акустика и форензичка аудиоанализа Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Современи инструменти и методи 
во астрономијата 

Астрономија и астрофизика / Институт за 
физика, ПМФ 

2. Техники на предавање на области од 
астрономија и астрофизика 

Астрономија и астрофизика/ Институт за физика, 
ПМФ; 
Методика/дидактика на наставата по физика/ 
Институт за физика, ПМФ 

3. Вовед во космологија Астрономија и астрофизика / Институт за 
физика, ПМФ 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на Сончевиот систем Физика, ПМФ-УКИМ 
2. Фотометрија и спектрофотометрија на 

мали планети 
Физика, ПМФ-УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
K. Jusufi and G. 
Apostolovska 

Hawking radiation of Dirac monopoles 
from the global monopole black hole with 
quantum gravity effect 

Astronomy and Space Science, Vol. 
361, Issue 12, 374 (2016) 
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2. 
K. Jusufi, A. Ovgun  and 
G. Apostolovska 

 Tunnelling of Massive/Massless 
Bosons from the Apparent Horizon 
of FRW Universe 

Advances in High Energy 
Physics, 
Vol. 2017 (2017),Article 
ID 8798657 

3. 
Pieńkowski, D. et al.  
 

International observational campaign of 
the 2014 eclipse of EE Cephei 

Astronomy&Astrophysics 
639A..23P  2020-07 
 

 
4. 

G. Apostolovska et al. Shape and spin of asteroid 967 
Helionape 
 

Proceedings of the IАU, Vol.12, 
S330, Cambridge Univ. Press, 
2018  

 

5. 

G. Apostolovska et al. Asteroid collisions as origin of debris 
disks: Asteroid shape reconstruction 
from BNAO Rozhen photometry 
 

Proceedings of the IАU, Vol.15, 
S350, Cambridge Univ. Press, 
2020  

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Раководител на 
национален 
научен проект 

Фотометриски и 
астрометриски изучувања на астероиди 
и комети. Теориски истражувања на 
ѕвезди. 

Финансиран од МОН, 2006- 
2009 

2. Учесник Enlargement of 
collaboration in ground-based astronomical 
research in SEE countries. Studies of the 
near- Earth and small bodies of the Solar 
system 

UNESCO-BRESCE IBSP 
проект: раководен од SREAC 
во 2006 и2007 година 

3. Учесник Collaboration in 
astronomical research in SEE countries and 
common activities during IAU 2009 

UNESCO-BRESCE IBSP 
проект: раководен од SREAC 
во 2009 и 2010 година 

4. Учесник Education System in 
Forensic Sciences for the Republic of 
Macedonia  

Tempus, 2006/2007 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 18 
11.2 Магистерски работи 3 
11.3 Докторски дисертации 1 

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. G. Apostolovska, A. 
Kostov, Z.  Donchev and 
O. Kuzmanovska  

Asteroid lightcurve analysis at the 
NAO Rozhen: 2014 March - 
December 

AIP Conference Proceedings, 
Vol.1722, Issue 1,  190001 (2016) 

2. O. Kuzmanovska, Ј. 
Stankovski, G. 
Apostolovska 

Solar and lunar calendars of the 
mountain sanctuary Kokino 

AIP Conference Proceedings, 
Vol.1722, Issue 1, 040003 (2016) 

3. Z. Donchev, E. Vchkova 
Bebekovska, A. Kostov 
and G. Apostolovska 

Lightcurve and rotation period 
determination for asteroid 3634 Iwan 

Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 
29, p. 80 (2018) 
 

 4. E. Vchova Bebekovska, 
A. Kostov, Z. Donchev 
and  G. Apostolovska 

Asteroid photometry in 2017 from 
national astronomical observatory 
Rozhen 

AIP Conference Proceedings, 
Vol.2075, 090016 (2019) 
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 5. G. Apostolovska et al. Shape and spin of asteroid 967 
Helionape 
 

Proceedings of the IАU, Vol.12, S330, 
Cambridge Univ. Press, 2018  

 6. G. Apostolovska et al. Asteroid collisions as origin of 
debris disks: Asteroid shape 
reconstruction from BNAO Rozhen 
photometry 
 

Proceedings of the IАU, Vol.15, S350, 
Cambridge Univ. Press, 2020  

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. K. Jusufi and G. 
Apostolovska 

Hawking radiation of Dirac 
monopoles from the global monopole 
black hole with quantum gravity 
effect 

Astronomy and Space Science, Vol. 
361, Issue 12, 374 (2016) 

2. 
K. Jusufi, A. Ovgun  and 
G. Apostolovska 

 Tunnelling of Massive/Massless 
Bosons from the Apparent Horizon of 
FRW Universe 

Advances in High Energy Physics, 
Vol. 2017 (2017),Article ID 8798657 

 3. D. Pieńkowski et al.  
 

International observational campaign 
of the 2014 eclipse of EE Cephei 

Astronomy&Astrophysics 639A..23P  
2020-07 
 

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Vchkova Bebekovska 
E.,  Borisov G., 
Donchev Z.  and 
Apostolovska G. 

Preliminary results of low dispersion 
asteroid spectroscopy survey at NAO 
Rozhen 

Astrometry and Astrophysics in the 
GAIA Sky - IAU symposium 330, 
(Ница, Франција 24-28 април 2017) 

 N. Todorović, G.  
Apostolovska and E. V.  
Bebekovska 

Lightcurve Photometry of (2525) 
O'Steen with the new "Milanković" 
1.4 m telescope 

IAU XXX General Assembly, Vienna, 
Austria, August 20-31, 2018 

3. G. Apostolovska et al. Asteroid collisions as origin of 
debris disks: Asteroid shape 
reconstruction from BNAO Rozhen 
photometry 
 

Laboratory Astrophysics: From 
Observations to Interpretation, held 14-
19 April 2019 in Cambridge, UK.  
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Атанас Танушевски 
2. Дата на раѓање 15 .01.1961 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

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

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

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

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Сончева енергија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-
математички науки 

Физика Физика на тврдо тело 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Природно-математички факултет 
- Скопје 

Редовен професор по биофизика, 
дизајн на електронски уреди и 
физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Дизајн на електронски уреди Институт за физика, Природно- математички 

факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

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

3. Физика-Двопредметна настава Институт за биологија и Институт за хемија, 
Природно- математички факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - Скопје 

4. Физика на енергетски извори Институт за физика, Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

5. Физика на  сензори Институт за физика, Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Конверзија на сончева енергија Институт за физика, Природно- математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Фотоволтаична конверзија Сончева енергија, Институт за физика, 

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

2. Оптички и фотоелектрични својства 
на тврдите тела 

Сончева енергија и Применета физика, 
Институт за физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – 
Скопје 
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3. Рамни и концентрирачки колектори Сончева енергија, Институт за физика, 
Природно-Математички факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј – Скопје 

4. Транспарентни спроводливи и 
фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици 

Сончева енергија, Институт за физика, 
Природно-Математички факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј – Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Транспарентни спроводливи и 

фотоспроводливи филмови за 
фотоволтаици 

Физика, Институт за физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје 

2. Фотоволтаични ќелии Физика, Институт за физика, Природно-
Математички факултет, Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје 

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

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Atanas Tanusevski, Hajredin 

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

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

2. Atanas Tanushevski,  
Stojan Rendevski 

Energy Efficiency Comparison 
between Compact Fluorescent 
Lamp and Common Light Bulb 

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

3. Atanas Tanushevski, Dragan 
Sokolovski 

STRUCTURAL AND 
OPTICAL PROPERTIES OF 
CdTe THIN FILMS 
OBTAINED BY 
ELECTRODEPOSITION 

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

4. Atanas Tanushevski, Maja 
Lazarova, Ivan Boev 

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

RAD Conference 
Proceedings 3, 127-131, 
2018. 

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

CHEMICALLY DEPOSITED 
ELECTROCHROMIC FILMS 
AND SOLAR LIGHT 
MODULATION 

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

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Раководител Електрични, фотоелектрични 

и оптички својства на 
нанокристални 
полуспроводнички филмови 

2006-2009 

2. Учесник, 
Раководител-Академик 
Милчо Ристов 

LPAMS-FW6 (Low cost 
Polycrystalline Amorphous 
Solar cells 

2004-2007 

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

Tempus Phare-Updating of 
Training and Retraining of 
Physics Teachers 

1998-2000 

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

Можности за добивање 
меѓуповршини 
оксид/полуспроводник со 
минимум недостатоци 

1996-1999 

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

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

2000-2003 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
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4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 4 
11.2. Магистерски работи 2 
11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Atanas Tanusevski, Hajredin 

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

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

2.    
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

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

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

2017 

2. Atanas Tanushevski, 
Mimoza Ristova 

SPRAY 
PYROLYSIS 
DEPOSITION OF -
Fe2O3 THIN FILM 
FOR HUMIDITY 
SENSING 

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

2017 

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Боце Митревски 

2. Дата на раѓање 20.1.1972 

3. Степен на образование докторат 

4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 

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

Образование Година Институција 

Докторски студии 2013 ПМФ, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје 

Магистерски студии 2007 ПМФ, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје 

Универзитетски 
студии 

1998 ПМФ, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Методика на наст. по физ. 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика Методика на наст. по физ. 

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

Институција Звање во кое е избран и област 

ПМФ, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” во 
Скопје 

Вонреден професор, област: методика на 
наставата по физика. Општа физика 

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

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методика на наставата по физика 1 Наставна физика, УКИМ-ПМФ 

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

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

4. Училишна докимологија за природни науки Наставна физика, УКИМ-ПМФ 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Одбрани поглавја од методика 
на наставата по физика 

Наставна физика, УКИМ-ПМФ 

2. Концептуално поучување Наставна физика, УКИМ-ПМФ 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. B. Mitrevski et al. Seeking missing pieces in learning about 
single slit diffraction: results from a teacher 
survey 

IOP, 2021 Phys. Educ. 56 
035024 

 
2. B. Mitrevski Prospective science teachers’ views about 

models and modelling 
IOP, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 
1882 012144 

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

AIP Conference Proceedings 
2075, 180001 (2019) 
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4. B. Mitrevski and L. 
Barandovski  

The art of problem solving – physics and 
science Olympiads,  

Зборник радова VIII 
Међународне конференције о 
настави физике у средњим 
школама, 23-25 октобар 2020, 
Алексинац, Република Србија, 
229-235 

5. Боце Митревски, 
Анета Гацовска - 
Барандовска 

Корелација на наставата по физика и 
наставата по математика преку 
решавање математичко-физички 
проблеми,  

Зборник на трудови од 
Меѓународна конференција за 
образованието по математика, 
физика и сродни науки, 27-28 
септември, 2019, Природно-
математички факултет, 
Скопје, 112-123 

6. Б. Митревски, Маја 
Стојановић, Бранка 
Радуловић 

Значај прелаза између формалног и 
неформалног учења природних наука 

Зборник радова VII 
Међународне конференције о 
настави физике у средњим 
школама, 15-17 март 2019, 
Алексинац, Република Србија, 
229-235 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група Автори Едубунту  МОН, 2010 - 2011 

2. Благој Велјаноски, 
Оливер Зајков 

Проект за 
модернизација на 
образование

МОН, 2007-2010 

3. FP 7 Fibonacci Project 2012 

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. проф. Д-р Оливер 
Зајков, доц. Д-р Сузана 
Топузоски, асс. м-р Боце 
Митревски, асс. 
м-р Марина 
Стојановска, м-р 
Катерина Рuсевска, 

Примена на 
истражувачката постапка во 
наставата по предметите 
Природа, Природни науки и 
Природни науки и техника 

УКИМ, ПМФ, 2010, Скопје 

2. Оливер Зајков, Боце 
Митревски 

Прирачник за 
натавниците по физика, 
PhET 

УКИМ, ПМФ, 2009, Скопје 

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

Природни науки за основно 
образование 1 

Друштво на физичарите на 
Република Македонија, 
Скопје 2015. 

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

Природни науки за основно 
образование 2 

Друштво на физичарите на 
Република Македонија, 
Скопје 2015. 

5.    

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. Боце Митревски Меѓународен систем на мерни 
единици (SI) базиран на физички 
константи 

Зборник на предавања од 43 
Школа „Млади физичари“, 
Друштво на физичарите на Р. 
Македонија, ноември 2019 

2. Боце Митревски  Школа „Млади физичари“ – 
настан за неформално учење 
физика 

Зборник на трудови од 47 
Национална конференција за 
прашања од образованието 
по физика (Интегрален приод 
во образованието по физика), 
Велико Трново, 4-7 април 
2019, Бугарија.  

3. Анета Гацовска-Барандовска, 
Боце Митревски 

Интересни факти за бројот π Зборник на предавања од 42 
Школа „Млади физичари“, 
Друштво на физичарите на Р. 
Македонија, ноември 2018 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

 11.3 Докторски дисертации  

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

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Oliver Zajkov, Sonja Gegovska-
Zajkova, Boce Mitrevski 

Textbook-Caused Misconceptions, 
Inconsistencies, and Experimental 
Safety Risk of a Grade 8 Physics 
Textbook 

Int J of Sci and Math Educ, 01 
March 2016 

2. B. Mitrevski et al. Seeking missing pieces in learning 
about single slit diffraction: results 
from a teacher survey 

IOP, 2021 Phys. Educ. 56 
035024 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 
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1. B. Mitrevski, Teaching critical thinking and 
problem solving in physics,  

10th International physics 
conference of the Balkan 
Physical Union, 26-30 August 
2018, Sofia, Bulgaria  

2. B. Mitrevski, L. Barandovski The art of problem solving–
physics and science Olympiads 

VIII Међународне 
конференције о настави 
физике у средњим школама, 
23-25 oktobar 2020, 
Алексинац, Република 
Србија. (on-line) 

3. Peshevska, M. and Mitrevski, 
B 

Secondary school science and 
mathematics teachers’ views about
models and modelling 

Conference of The Society 
of Physicists of 
Macedonia (CSPM2020), 
September 2021 (on-line). 
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Весна Манова-Ераковиќ 
2. Дата на раѓање 10.01.1967 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 

Високо образование 01.03.1991 Природно-математички 
факултет -Скопје 

Магистериум 23.01.1997 Природно-математички 
факултет -Скопје 

Докторат  18.06.2001 Природно-математички 
факултет -Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е 
избран 

Природно-математички факултет во 
состав на УКИМ–Скопје 

Редовен професор 
по група предмети од 
наставно-научната област: 
анализа и функционална 
анализа 

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

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Вовед во комплекснa анализа Сите насоки/Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
2. Комплекснa анализа Теориска насока/Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
3. Финансиска математика Применета насока/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
4. Множества и логика Двопредметни студии математика-

физика/Природно-математички факултет 
5. Алгебарски структури Двопредметни студии математика-

физика/Природно-математички факултет 
6. Математичка анализа 2 Сите насоки/Институт за физика/Природно-

математички факултет 
 7. Математика со биостатистика БФН и МН/Институт за биологија/Природно-

математички факултет 
9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Теорија на дистрибуции Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
2. Теорија на аналитички функции Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
 3. Одбрани делови од финансиска и 

актуарска математика 
Применета математика-Математичка 
статистика, актуарство и математичко 
моделирање во економија/ Институт за 
математика/Природно-математички факултет 

 4. Споредбено образование и современи 
образовни системи за математика 

Математичко образование/ Институт за 
математика/Природно-математички факултет 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Анализа за 3. циклус Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
2. Дистрибуции и аналитички функции Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
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1. Rechkoski V., Bedzeti B., 
Manova Erakovikj V. 
 

For the Fourier transform of the 
convolution in D’and  Z’ 

Journal of Advances in 
Mathematics, Vol 20, (2021), 
Khalsa Publications/2021 

2. Reckovski V., Manova 
Erkovikj V., Bedjeti B., 
Iseni E. 

For some boundary value 
problems in distributions 

Journal of Advances in 
Mathematics,  Volume 16, 
(2019),   Khalsa 
Publications/2019 

3. Reckovski V., Iseni E., 
Manova Erakovikj V. 

Some results concerning the 
analytic representation of 
convolution 
 

Математички Билтен, 42 
(LXVIII),  No. 1, (2018), 
СММ/2018 

4. Manova Erakovik V., 
Pilipovic, S., Reckovski 
V.  

Analytic representations of 

sequences in 
pLspaces, 

1p
  

Filomat 31:7 (2017), 
University of Nis, Serbia/ 
2017 (Импакт фактор-0,695)
   

5. Reckovski V., Manova 
Erakovikj V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in 
pL
D

 and 

,
,1pLD p
h

�<�
 through 

their analytic representations  

International Journal of 
Mathematics Trends and 
Technology (IJMTT), 
Published by Seventh Sense 
Research Group,  V45(2) : 62-
70/2017, (Импакт фактор-
2.53) 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Раководител Гранични вредности на 

аналитички функции и 
дистрибуции и апроксимации во 
смисла на дистрибуции  

Министерство за 
образование за наука/2006-
2009 

2. Учесник Апросимации во  
комплексна 
област, гранични  вредности 
на аналитички функции, 
дистрибуции и мали таласи, 
гранични проблеми 

Министерство за 
образование за наука/2006-
2009 

3. Учесник Апроксимации во реална и 
комплексна област и гранични 
вредности на аналитички 
функции 

Министерство за 
образование за наука/2000 -
2003 

4. Учесник Апроксимации во реална и 

комплексна област и pH  

простори 

Министерство за 
образование за наука/1997 -
2000 

5. Учесник Fibonacci проект 
 

Европска Унија/2012-2013 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Димитровски Д., 

Манова-Ераковиќ В., 
Маркоски Ѓ. 

Математика II (за студентите 
по биологија),  

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2018, 
електронско издание  

2. Димитровски Д., 
Манова-Ераковиќ В., 
Маркоски Ѓ. 

Математика I (за студентите 
по биологија),  

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание  

3. Оровчанец М., Манова-
Ераковиќ В., Крстеска 
Б., Марковски Ѓ. 

Збирка решени задачи по 
математичка анализа I (прв дел) 

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание 

4. Оровчанец М., Манова-
Ераковиќ В., Крстеска 
Б., Марковски Ѓ. 

Збирка решени задачи по 
математичка анализа I (втор 
дел) 

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание 

5.    
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи >20 
11.2. Магистерски работи >10 
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11.3. Докторски дисертации    4 
12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 
публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реен. број Автори Наслов Издавач / година 
1. Rechkoski V., Bedzeti 

B., Manova Erakovikj 
V. 
 

For the Fourier transform of the 
convolution in D’and  Z’ 

Journal of Advances in 
Mathematics, Vol 20, (2021), 
Khalsa Publications/2021 

2. Reckovski V.,  Manova 
Erkovikj V., Bedjeti B., 
Iseni E. 

For some boundary value 
problems in distributions 

Journal of Advances in 
Mathematics,  Volume 16, 
(2019),   Khalsa 
Publications/2019 

3. Reckovski V., Iseni E., 
Manova Erakovikj V. 

Some results concerning the 
analytic representation of 
convolution 
 

Математички Билтен, 42 
(LXVIII),  No. 1, (2018), 
СММ/2018 

4. Manova Erakovik V., 
Pilipovic, S., Reckovski 
V.  

Analytic representations of 

sequences in pL spaces, 
1 p    

Filomat 31:7 (2017), 
University of Nis, Serbia/ 
2017 (Импакт фактор-0,695)
   

5. Reckovski V., Manova 
Erakovikj V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in pL
D  and 

,
, 1pL

D p
h

£ < ¥  through 

their analytic representations  

International Journal of 
Mathematics Trends and 
Technology (IJMTT), 
Published by Seventh Sense 
Research Group,  V45(2) : 62-
70/2017, (Импакт фактор-
2.53) 
 

6. Malceski R., Manova-
Erakovic V., Malceski 
A. 
 

Some inequalities in quasi 2-
normed space 

  

British Journal of 
Mathematics & Computer 
Science, 15(2): 1-9, 2016, 
Article no. BJMCS. 22885, 
SCIENCEDOMAIN 
international/2016 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Manova Erakovik V., 

Pilipovic, S., Reckovski 
V.  

Analytic representations of 

sequences in pL spaces, 
1 p    

Filomat 31:7 (2017), 
University of Nis, Serbia/ 
2017 (Импакт фактор-0,695)
   

2. Reckovski V., Manova 
Erakovikj V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in pL
D  and 

,
, 1pL

D p
h

£ < ¥  through 

their analytic representations  

International Journal of 
Mathematics Trends and 
Technology (IJMTT), 
Published by Seventh Sense 
Research Group,  V45(2) : 62-
70/2017, (Импакт фактор-
2.53) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. Reckovski V., 
Manova 
Erkovikj V., 
Bedjeti B., 
Iseni E. 

For some boundary value 
problems in distributions 

International 
Conference on 
Generalized Functions 
GF 2018, Novi Sad, 
Serbia 

2018 

2. Reckovski V., 
Manova 

Erakovikj 
V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in pL
D  and 

,
, 1pL

D p
h

£ < ¥  through 

their analytic representations  

The Seventh  
International 
Conference  "Modern 
Trends in Science" - 
FMNS-2017, 
Blagoevgrad, Bulgaria 

2017 

 

 

( ), 0 1pL p  
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Методија Најдоски 

2. Дата на раѓање 17.04.1968 

3. Степен на образование VIII степен 

4. Наслов на научниот степен Доктор на хемиски науки 

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

Образование Година Институција 

Високо 
образование 

1897 ПМФ-УКИМ 

Магистериум 1996 ПМФ-УКИМ 

Докторат  2000 ПМФ-УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природнo-
математички науки 

Хемија Хемија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природнo-
математички науки 

Хемија Хемија 

8. Доколку е во работен однос, 
да се наведат институцијата 
каде што работи и звањето и 
областа во кои е избран 

Институција Звање и област во кои е избран и област 

ПМФ-УКИМ Редовен професор, област: неорганска хемија 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Експериментална 
неорганска хемија 

Студии по хемија – применета хемија/ПМФ-УКИМ 

2. Општа хемија Студии по биологија – биохемија и физологија/ПМФ-УКИМ 

3. Хемија Студии по физика – сите насоки/ПМФ-УКИМ 

4.   

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Проектни активности Хемија/ПМФ-УКИМ 

2. Forenzi~ka hemija Хемија/ПМФ-УКИМ 

3.  Физичко-хемиски 
анализи на траги 

Хемија/ПМФ-УКИМ 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Електрохромизам и 
електрохромни 
материјали 

Хемија/ПМФ-УКИМ 

2. Хемија на опасни 
материи 

Хемија/ПМФ-УКИМ 
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3.  Експерименти од наука 
за материјалите 

Хемија/ПМФ-УКИМ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. V. Koleva, V. 
Stefov, M. 
Najdoski, 

Characterization and 
thermal decomposition of 
Mg2KH(AsO4)2ꞏ15H2O 

J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 
(2017). 

https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2 
 

2. Sasho Stojkovikj, 
Metodija Najdoski, 
Birhan Sefer, 
Valentin Mirčeski 

Non–enzymatic 
amperometric sensor for 
H2O2 based on MnCO3 
thin film electrodes 

Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018). 

https://doi.org/10.5562/cca3424 

3. Sasho Stojkovikj, 
Slobodan Oklevski 
, Om Prakash 
Jasuja, Metodija 
Najdoski 

Visualization of latent 
fingermarks on thermal 
paper: a new method 
based on nitrogen dioxide 
treatment 

Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). 

https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196 

4. M. Najdoski, S. 
Oklevski, S. 
Demiri, S. 
Stojkovikj 

Cuprous sulfide 
deposition method for 
visualization of latent 
fingermarks on unfired 
cartridge cases 

J. Chin. Chem. Soc. 67(8), 1415-1422, 2020. 

https://doi.org/10.1002/jccs.202000034 

5. Ljupčo Pejov, 
Gligor Jovanovski, 
Metodija Najdoski 

Spectroscopic evidence 
for characteristic 
hydrogen bonding pattern 
in a system with pseudo-
jahn-teller effect: the 
chromium(II) 
saccharinate hexahydrate 

Spectroscopy Letters. 53(6), 466-475, 2020. 

https://doi.org/10.1080/00387010.2020.1771738 

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

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Методија 
Најдоски 

Multiferroic and 
magnetoelectric systems 

Hrvatska zaklada za znanost, 2015-2018,  
национален проект 

2. Методија 
Најдоски 

In silico assessment of P-
glycoprotein binding and 
transporting profile for 
cosmetics, 

pharmaceuticals, and 
other toxic xenobiotics 

Билатерален, Македонско-Словенски/2017–
2018. 

3.    

4.    

5.    

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

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
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Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 9 

11.2. Магистерски работи 3 

11.3. Докторски дисертации 2 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во 
референтна научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1. V. Koleva, V. 
Stefov, M. 
Najdoski, 

Characterization and 
thermal decomposition 
of 
Mg2KH(AsO4)2ꞏ15H2O 

J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 
(2017). 

https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2 
 

2. Sasho Stojkovikj, 
Metodija 
Najdoski, Birhan 
Sefer, Valentin 
Mirčeski 

Non–enzymatic 
amperometric sensor for 
H2O2 based on MnCO3 
thin film electrodes 

Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018). 

https://doi.org/10.5562/cca3424 

3. V. Stefov, V. 
Koleva, A. 
Janevski, G. 
Bogoeva-Gaceva, 
M. Najdoski 

Infrared and raman 
spectra of strontium and 
barium pimelates 
monohydrates 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy, 223, 117383, 
(2019).  

https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117383 

4. Sasho Stojkovikj, 
Slobodan 
Oklevski , Om 
Prakash Jasuja, 
Metodija 
Najdoski 

Visualization of latent 
fingermarks on thermal 
paper: a new method 
based on nitrogen 
dioxide treatment 

Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). 

https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196 

5. M. Najdoski, S. 
Oklevski, S. 
Demiri, S. 
Stojkovikj 

Cuprous sulfide 
deposition method for 
visualization of latent 
fingermarks on unfired 
cartridge cases 

J. Chin. Chem. Soc. 67(8), 1415-1422, 2020. 

https://doi.org/10.1002/jccs.202000034 

6. Ljupčo Pejov, 
Gligor 
Jovanovski, 
Metodija 
Najdoski 

Spectroscopic evidence 
for characteristic 
hydrogen bonding 
pattern in a system with 
pseudo-jahn-teller effect: 
the chromium(II) 
saccharinate hexahydrate 

Spectroscopy Letters. 53(6), 466-475, 2020. 

https://doi.org/10.1080/00387010.2020.1771738 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 
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1. V. Koleva, V. 
Stefov, M. 
Najdoski, 

Characterization and 
thermal decomposition 
of 
Mg2KH(AsO4)2ꞏ15H2O 

J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 
(2017). 

IF = 2,47 

https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2 
 

2. Sasho Stojkovikj, 
Metodija 
Najdoski, Birhan 
Sefer, Valentin 
Mirčeski 

Non–enzymatic 
amperometric sensor for 
H2O2 based on MnCO3 
thin film electrodes 

Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018). IF = 
0,81 

https://doi.org/10.5562/cca3424 

3. V. Stefov, V. 
Koleva, A. 
Janevski, G. 
Bogoeva-Gaceva, 
M. Najdoski 

Infrared and raman 
spectra of strontium and 
barium pimelates 
monohydrates 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy, 223, 117383, 
(2019). IF = 2,93 

https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117383 

4. Sasho Stojkovikj, 
Slobodan 
Oklevski , Om 
Prakash Jasuja, 
Metodija 
Najdoski 

Visualization of latent 
fingermarks on thermal 
paper: a new method 
based on nitrogen 
dioxide treatment 

Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). IF = 1,91 

https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196 

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

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. S. 
Stojkovikj, 
G.A. El-
Nagar, F. 
Firschke, M. 
Najdoski, V. 
Koleva, 
M.T. Mayer 

Novel and Facile 
Synthesis of Cu2-
xS-Based 
Electrocatalysts 
for Selective CO2 
Conversion into 
HCOOH 

71st Annual Meeting of the 
International Society of 
Electrochemistry 
“Electrochemistry towards 
Excellence”- Belgrade, 
2020. 

S. Stojkovikj, G.A. El-
Nagar, F. Firschke, M. 
Najdoski, V. Koleva, M.T. 
Mayer 

2. S. 
Stojkovikj, 
M. Najdoski, 
V. Koleva, 
M.T. Mayer 

Study of 
copper/cuprous 
sulfide composites 
as catalysts for 
electrochemical 
reduction of 
carbon dioxide 

17th International 
Conference on Carbon 
Dioxide Utilization - 
ICCDU 2019, Aachen, 
Germany, 2019 

S. Stojkovikj, M. Najdoski, 
V. Koleva, M.T. Mayer 

3. S. 
Stojkovikj, 
S. Oklevski, 
O.P. Jasuja, 
M. Najdosk 

Design of a novel 
nitrogen dioxide 
method for 
visualization of 
latent fingerprints 
on thermal paper 

3rd World conference and 
Exhibition on Forensic 
Science, Berlin, Germany, 
2019 

S. Stojkovikj, S. Oklevski, 
O.P. Jasuja, M. Najdosk 
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Прилог бр. 4 
Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, трет, и трет циклус на студии и за ментори на 

докторски студии 
 

1. Име и презиме Борче Костов 
2. Дата на раѓање 20/10/1973 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  
Факултетско 
образование 

1996 Институт за педагогија, Филозофски 
факултет, Универзитет „Св.Кирил  и 
Методиј“, Скопје 

Магистер на науки 2002 Институт за педагогија, Филозофски 
факултет, Универзитет „Св.Кирил  и 
Методиј“, Скопје 

Доктор на науки 2008 Институт за педагогија, Филозофски 
факултет, Универзитет „Св.Кирил  и 
Методиј“, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  
Образование Општествени науки Педагогија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Образование Општествени науки Теорија на воспитание, 

Педагогија 
8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата во 
која работи и звањето во кое е 
избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 
Институт за 
педагогија, 
Филозофски 
факултет, 
Универзитет 
„Св.Кирил  и 
Методиј“, Скопје 

Редовен професор 
(Теорија на воспитание, Педагогија, Социјална педагогија) 

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 во првиот циклус на студии 

Ред.број Наслов на предметот  Студиска програма/институција 
1. Теорија на воспитанието Педагогија/Институт за педагогија/ Филозофски Факултет/УКИМ 
2. Домска педагогија Педагогија/Институт за педагогија/ Филозофски Факултет/УКИМ 
3. Етика во образование Педагогија/Институт за педагогија/ Филозофски Факултет/УКИМ 
4. Воспитна работа со деца со 

пречки во поведението 
Педагогија/Институт за педагогија/ 
Филозофски факултет/УКИМ 

5. Современи педагошки 
теории 

Андрагогија/Институт за педагогија/ 
Филозофски факултет/УКИМ 

6. Педагогија (општ курс) Англиски, Германски, Руски, Француски јазик и книжевност; 
Филолошки факултет/УКИМ 

7. Педагогија (општ курс) Биологија, Наставна географија, Наставна Математика, Наставна 
физика, Наставна Хемија, Математика-Физика, Биологија-Хемија 
/ Природно-математички факултет во Скопје. 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 
Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Теорија на воспитание МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО (двогодишни студии) 

 
2. Теорија на воспитание ПЕДАГОШКИ НАУКИ (двогодишни студии) 

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

Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Педагошка превенција на 

нарушено однесување на 
децата и младите 

Докторски студии од подрачјето на општествените науки - 
Педагогија 

2.   
10. Селектирани резултати вопоследните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 
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1. Antovska, A.,  
Kostov, B. 

The teacher as a students’ overload 
factor  

INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
EDUCATION, 

RESEARCH AND TRAINING 
(IJERT) Volume 3, Issue 1, June 2017; 

ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-985X 
(Online) 

2. Kostov, B.,  
Antovska, A. 

Time load upon students in primary 
education  

(IJCRSEE) Volume 4 Issue 2, December 
(2016) International Journal of Cognitive 
Research in Science, Engineering and 
Education, page:47-51, ISSN 2334-847X 
(Printed) ISSN 2334-8496 (Online) 
 

3. Antovska, A.,  
Kostov, B. 

“Teachers, students and 
extracurricular activities in primary 
education” 

IJCRSEE) Volume 4 Issue 1, June (2016) 
International Journal of Cognitive Research in 
Science, Engineering and Education, page:49-
53, ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-
8496 (Online) 
 

4. Barakoska, A.,  
Stojanovska, V., 
Kostov, B. 

“Modern dimensions of the leadership 
and Management with educational 
institutions” 

Conference proceedings- Part one, “Improving 
the quality of life of children and youth”, ISSN 
1986-9886, Tuzla, 2019. 

5. Stojanovska, V., 
Barakoska, A.,  
Kostov, B. 

“The professional needs of the school 
pedagogues for improving the quality 
of their work with the students in the 
primary education” 

Conference proceedings- Part one, “Improving 
the quality of life of children and youth”, ISSN 
1986-9886, Tuzla, 2018. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.б
рој 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Институт за педагогија/ 
Филозофски 
Факултет/УКИМ 
 

Вмрежување на педагозите од Република Македонија и 
истражување на образовните потреби за зајакнување на 
нивните стручно-професионални компетенции. 

2016 

2. OSCE Mission to Skopje Mentoring students of Pedagogy-“Guidelines for 
Conduucting Practticum Assignments for Students-Future 
teachers, Educators and Pedagogues. 

2013 

3. Youth Alliance Krusevo 
and UNESCO Youth Club 
of Thesaloniki 

“Contacts for the Common Future” 2011 

4. ФИОМ “Образовните потреби на децата роми” 2004 
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. Борче Костов Теорија на воспитание УКИМ – Скопје,  Филозофски факултет, 

2019/ 
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 99 
11.2. Магистерски работи 7 
11.3. Докторски дисертации 2 

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

публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. Antovska, A.,  

Kostov, B. 
The teacher as a students’ overload 
factor  

INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
EDUCATION, RESEARCH AND 
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TRAINING (IJERT) Volume 3, Issue 1, 
June 2017; 
ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-
985X (Online) 

2. Kostov, B., 
Antovska, A. 

Time load upon students in primary 
education  

(IJCRSEE) Volume 4 Issue 2, December 
(2016) International Journal of Cognitive 
Research in Science, Engineering and 
Education, page:47-51, ISSN 2334-847X 
(Printed) ISSN 2334-8496 (Online) 
 

3. Antovska, A., 
Kostov, B. 

“Teachers, students and extracurricular 
activities in primary education” 

IJCRSEE) Volume 4 Issue 1, June (2016) 
International Journal of Cognitive 
Research in Science, Engineering and 
Education, page:49-53, ISSN 2334-847X 
(Printed) ISSN 2334-8496 (Online) 
 

4. Barakoska, A.,  
Stojanovska, V., 
Kostov, B. 

“Modern dimensions of the leadership 
and Management with educational 
institutions” 

Conference proceedings- Part one, 
“Improving the quality of life of children 
and youth”, ISSN 1986-9886, Tuzla, 2019. 

5. Stojanovska, V., 
Barakoska, A.,  
Kostov, B. 

“The professional needs of the school 
pedagogues for improving the quality of 
their work with the students in the 
primary education” 

Conference proceedings- Part one, 
“Improving the quality of life of children 
and youth”, ISSN 1986-9886, Tuzla, 
2018. 

6. Костов, Б., 
Баракоска, А., 
Стојановска, В. 

„Активнности и форми на соработка 
помеѓу наставниците и родителите на 
деца со посебни потреби“ 

Зборник на трудови,Трансформација 
кон одрлживо и флексибилно 
општество за лицата со инвалидност, 
Филозофски факултет, Институт за 
дефектологија, Скопје, 2018. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт 
фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.број Автори Наслов Издавач/година 
1. 
 

Kostov, B.,  
Antovska, A. 

Time load upon students in 
primary education  

(IJCRSEE) Volume 4 Issue 2, December (2016) 
International Journal of Cognitive Research in 
Science, Engineering and Education, page:47-51, 
ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online) 
 

2. 
 

Antovska, A.,  
Kostov, B. 

“Teachers, students and 
extracurricular activities in 
primary education” 

IJCRSEE) Volume 4 Issue 1, June (2016) 
International Journal of Cognitive Research in 
Science, Engineering and Education, page:49-53, 
ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online) 
 

 3. Antovska, A.,  
Kostov, B. 

The teacher as a students’ 
overload factor 

INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, 
RESEARCH AND TRAINING 
(IJERT) Volume 3, Issue 1, June 2017; 
ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-985X (Online) 

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

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. 
 

Barakoska, A.,  
Stojanovska, V., 
Kostov, B. 

“Modern dimensions of the 
leadership and Management 
with educational institutions” 

X International Scientific 
Conference: „Improving the 
quality of life of children and 
youth” 

Istanbul, 
Turkey, 21-23 
June, 2019. 

2. Stojanovska, V., 
Barakoska, A.,  
Kostov, B. 

“The professional needs of 
the school pedagogues for 
improving the quality of their 
work with the students in the 
primary education” 

IX International Scientific 
Conference: „Improving the 
quality of life of children and 
youth” 

Harkany, 
Hungary, 22-24 
June, 2018. 

3. Костов, Б., 
Баракоска, А., 
Стојановска, В. 

„Активнности и форми на 
соработка помеѓу 
наставниците и родителите 
на деца со посебни 
потреби“ 

25 Години Студии по 
дефектологија, 5-та 
Меѓународна конференција, „ 
Трансформација кон одрлживо 
и флексибилно општество за 
лицата со инвалидност“ 

Охрид, 
Република 
Македонија, 
13-15 
септември, 
2018.  
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, трет и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме СЛАЃАНА БРСАКОСКА 
2. Дата на раѓање 13.02.1973  
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 
Дипл. проф. по математика 

1995 Институт за математика/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

Магистериум 
М-р на математички науки 

2006  Институт за математика/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

Докторат  
Д-р на математички науки 

2011 Институт за математика/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа и 
диференцијални равенки 
во комплексна област 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа и 
диференцијални равенки 
во комплексна област 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран 

Институт за математика/ПМФ, 
УКИМ, Скопје 

Вонреден професор,  
Анализа и функционална анализа и 
диференцијални равенки 

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

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Диференцијални равенки 1 Математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Диференцијални равенки 2 Математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
3. Парцијални и интегрални равенки Математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
4. Математичка анализа 1  Физика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
5. Биостатистика Нутриционизам/Биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје 
6. Математика со лабораториски 

пресметки 
Лабораториски биоинжинер/ 
Фармацевтски Факултет, УКИМ, Скопје 

7. Биостатистика со биоинформатика Лабораториски биоинжинер/ 
Фармацевтски Факултет, УКИМ, Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Диференцијални равенки во 

комплексна област 
Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Квалитативна анализа на 
диференцијални равенки 

Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

3. Интегрални равенки со примена Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

4. Интегрални трансформации со 
примена 

Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

5. Аналитичка теорија на броеви Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Хармониска анализа Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

7. Псевдоаналитички функции Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

8. Приближно решавање на 
диференцијални и парцијални 
равенки 

Применета математика-математичко моделирање 
и оптимизација/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

9. Диференцијални и диференцни 
равенки во економија 

Математичка статистика, актуарство и 
математичко моделирање во економија/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

10. Методика на наставата по ма-
тематика за основно образование 

Математичко образование во основно и средно 
училиште/ ПМФ, УКИМ, Скопје 
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11. Методика на наставата по 
математика за средно образование 

Математичко образование во основно и средно 
училиште/ ПМФ, УКИМ, Скопје 

12. Откривање и работа со надарени 
ученици 

Математичко образование во основно и средно 
училиште/ ПМФ, УКИМ, Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Диференцијални равенки - напредно 

ниво 
Математички науки и примени 
/УКИМ, Скопје 

2. Операторски диференцијални 
равенки и обопштени аналитички 
функции - напредно ниво 

Математички науки и примени 
/УКИМ, Скопје 

3. Парцијални и интегрални равенки, 
напредно ниво 

Математички науки и примени 
/УКИМ, Скопје 

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

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. S. Brsakoska One Theorem For A Special Type Of Vekua 

Equation 
Proceedings of CODEMA 
2020, pp.255-260 (2021) 

2. S. Brsakoska A Contribution To The Linearization Of The 
Vekua Equation 

Proceedings of CODEMA 
2020 
pp.369-373 (2021) 

3. S. Brsakoska Zeros of the Solutions in Some Cases of the 
Linear Nonhomogenous Vekua Equation. 

IOSR Journal of 
Mathematics (IOSR-JM), 
17(2), (2021): pp. 61-65. 

4. S. Brsakoska, 
A.Malceski 

Extension of two sided branch 2-subspace and 
some extensions of hahn - banach type for skew-
symmetric 2- linear functionals defined on it 

Proceedings of CODEMA 
2020 
pp. 261-286 (2021) 

5. S. Brsakoska, 
A.Malceski,  

Extension of one sided branch 2-subspace and 
some extensions of hahn - banach type for skew-
symmetric 2- linear functionals defined on it 

Proceedings of CODEMA 
2020 
pp. 287-310 (2021) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Институт за математика, 

ПМФ, Скопје, раководител 
проф. д-р Ирена Стојковска 

  

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. С. Брсакоска Диференцијални равенки 2 УКИМ, 2021 
2. С.Брсакоска, 

А.Малчески 
Теорија и примени на n-
нормирани простори 

УКИМ, 2021 

3. Р. Малчески, А.Малчески,  
С.Брсакоска,Т.Димовски,  
З. Мисајлески 

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ С6- 
книга шеста за работа со 
учениците од средното 
образование  

Армаганка, Скопје 2019. 
-330 стр.  
ISBN 978-608-4904-85-4 

4. Р. Малчески,А. Малчески, 
С.Брсакоска,Т.Димовски, 
З. Мисајлески 

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ С8 Армаганка, Скопје 2020. 
-219 стр.  
ISBN978-608-4904-60-1 

5. A. Malcheski, S.Brsakoska 
R. Malcheski, D. Velinov 
S. Atanasova, P. Dimovski 
T. Dimovski, S. Malcheski 
A. Dimovska, K. Anevska  
M. Glavche, V. Andova 
Z. Misajlevski 
 

Mathematical Olympiads 2017 
 
Short list IMO, IMO, APMO, EMC, 
MeMO, IGO, Middle European 
mathematical Olym-piad, EGMO, 
BMO, JBMO, Iberian Mathematical 
Olympiad, Baltic way, Nordic 
mathematical contest, Benelux 
mathematical Olympiad,  and other 

Армаганка, Скопје 2020. 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. С. Брсакоска, 

С. Малчески 
Некои последици на 
Питагоровата теорема 

Нумерус, 44/4 (2019) 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 7 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
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12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 
публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реен. број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1.     
2.     
3.     

 

 

Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Симон Саздов 
2. Дата на раѓање 20 февруари 1967 
3. Степен на образование VIII (докторски студии) 
4. Наслов на научниот степен доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 

Високо 
образование 

 
1990 
 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

Магистериум 1996 
 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

Докторат  2004 Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

хуманистички 
науки 

лингвистика македонистика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

хуманистички 
науки 

лингвистика македонистика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ - Скопје 

редовен професор, македонистика 

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

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Македонски јазик Математика-информатика, ПМФ 
2. Македонски јазик Математика-наставна 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

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

Реден број Автори Наслов Издавач /  година 
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1. Саздов Симон За некои концептуални 
метафори според кои се живее 
во Македонија 

Balcanistica 30:2, 2017, edt. Donald 
L.Dyer, str. 287-294, The South 
East European Studies Association, 
The University of Mississippi 
Printing Services of University 
(Oxford), Mississippi 

2. Саздов Симон „За македонските предлози“ во 
ПОГЛЕДИ ЗА 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК  

МАНУ, Скопје: 2020, стр. 245-
257. 

3. Саздов Симон „За родовиот статус на некои 
именки во современиот 
македонски јазик“ во X 
МАКЕДОНСКО-
СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
МАКЕДОНИСТИКА, 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“, ФИЛОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“. Скопје: 2019, стр. 
173-180. 

4. Саздов Симон „За Моби Дик на Огнен 
Чемерски или може ли 
преводот да е подобар од 
оригиналот, Предавања на 51. 
летна школа на Меѓународниот 
семинар за македонски јазик, 
литература и култура.  

УКИМ, Скопје, 2019, стр. 109–
122. 

5. Саздов Симон „Брилијантноста на Огнен 
Чемерски во неговиот Моби 
Дик од зборообразувачки 
аспект“, Годишен зборник на 
Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“, книга 43-44,  

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“, Скопје 2018, стр. 173–
188 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Раководител Наслов Издавач / година 
1. проф. д-р Живко 

Цветковски 
Правопис на македонскиот 
јазик 

ИМЈ, 2017 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Саздов Симон Тешкото. Учебник по 

македонски јазик за странци – 
почетно рамниште.  

УКИМ, Скопје 2019. 282 стр. 

2. Саздов Симон и др.  Правопис на македонскиот 
јазик 

ИМЈ, Скопје, 2015 

3. Саздов Симон Современ македонски јазик 1 Или-Или, Скопје, 2018 
4. Саздов Симон Правописен потсетник Просветно дело, 2020, 87 стр. 
5. Саздов Симон Прирачник за државна матура 

по македонски јазик,  
Просветно дело 2019, 190 стр. 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Саздов Симон  „О неким правописним 

рјешењима у црногорскоме и 
македонскоме правопису“ 

Факултет за црногорски јазик, 
Цетиње, 2018 

2. Саздов Симон  Феминативите во 
македонскиот и во 
црногорскиот јазик, во Lingua 
Montenegrina 

Факултет за црногорски јазик, 
Цетиње, 2019 

3.    
4.    
5.    

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

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
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12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 
публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реен. број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1.     
2.     
3.     
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Реден број: 

 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Калина Сотироска Иваноска  
2. Дата на раѓање 13.01.1982 
3. Степен на образование Доктор на науки  
4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки  
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 2005 Институт за психологија 

Филозофски факултет – 
Скопје  

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје 

Магистериум 2010 Институт за психологија 

Филозофски факултет – 
Скопје  

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје 

Докторат  2014 Институт за психологија 

Филозофски факултет – 
Скопје  

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Психологија  Организациска 
психологија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Психологија Организациска 
психологија 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Институт за психологија 

Филозофски факултет – Скопје  

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје  

 

Вонреден професор  

Области: организациска 
психологија (51008) и психологија 
на образование и воспитување 
(51005)          

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Психологија на менаџментот Институт за психологија-Филозофски 

факултет- Скопје  

УКИМ во Скопје 
2. Психологија на маркетинг  Институт за психологија-Филозофски 

факултет- Скопје  

УКИМ во Скопје 
3. Психологија на училишна возраст Компјутерска едукација/ФИНКИ, УКИМ во 

Скопје 
4. Психологија  Филолошки факултет, УКИМ во Скопје  
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5. Психологија  Наставна географија, Наставна хемија, 
Наставна математика, Математика-
информатика, Наставна физика/ПМФ, УКИМ 
во Скопје  

6. Психологија  Факултет за музичка уметност, УКИМ во 
Скопје  

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

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

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Сотироска Иваноска, К., 

Кахвеџи, М., Сарџоска, Е. 
Желбата да се застане зад 
лидерот: перципирање на 
квалитетот на односот на 
примерните следбеници со 
лидерот  

Психологија: наука и 
практика, Vol.III (5-6), 
131-145, 2019 

2. Sotiroska Ivanoska, K.  Follow the crowd without 
considering why: passive 
followers in organizations 

Vision International 
Scientific Journal, Volume 
4, Issue 2, 21-28, 2018 

3. Sotiroska Ivanoska, K. Bargaining to maximize your 
own self-interest: 

HIKMET International 
Peer-Reviewed Journal of 
Scientific Research, 30(2), 
42-47, 2017  

4. Pragmatic followers in 
organizations 

HIKMET International Peer-
Reviewed Journal of Scientific 
Research, 30(2), 42-47, 2017  

IRSJV, Volume 1 Issue 1, 
29-36, 2016  

5. Sotiroska Ivanoska, K. Different leader-follower 
relationships in organizations: 
the importance of leader-
follower dyads 

IRSJV, Volume 1 Issue 1, 
29-36, 2016  

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Европската унија, 

Инструмент за 
претпристапна помош 
(ИПА), Инструмент за 
граѓанско општество (СЦФ), 
Прва детска амбасада 
Меѓаши 

„Партнерство за помирување 
преку ран детски развој и 
образование во Европа“ 
(ПРЕЦЕДЕ) 

2012-2016 

2. Regional Reserch Promotion 
Programme for Western 
Balkan, финансирана од 
швајцарската агенција за 
развој и соработка, под 
раководство на 
Универзитетот во Фрајбург 

Меѓународен научно 
истражувачки проект 
„Креативна работа во пост-
комунистички земји“  

2014-2015 

3. Министерството за 
образование и наука на 
Република Македонија и 
„ФЛУЕНТ Ќ.К.Т.“ ДООЕЛ 
Скопје 

Психолошко тестирање за 
карактеристиките на личноста 
кај идните наставници  

2016-2018 

4. Министерството за 
образование и наука на 
Република Северна 
Македонија и Sprint Solution 

Стандардизација и адаптација 
на психолошки тестови за 
работа на стручните служби 
во основните и средните 
училишта  

2020 

5. Европската унија, 
Инструмент за 
претпристапна помош 
(ИПА), Инструмент за 
граѓанско општество (СЦФ), 

„Партнерство за помирување 
преку ран детски развој и 
образование во Европа“ 
(ПРЕЦЕДЕ) 

2012-2016 
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Прва детска амбасада 
Меѓаши 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Сотироска-Иваноска, К. Приказ на книга: Работата во 

21от век: основи на 
индустриско организациската 
психологија од Конте и Ленди 

Психологија: наука и 
практика, Vol. II (3), 127-
13,  2018 

2. Sotiroska Ivanoska, K., 
Filipovski, Z., Kahveci, M.  

Lifelong learning as an 
incentive of leadership: key 
element in leadership 
development 

Vision International 
Scientific Journal, Volume 
4, Issue 2, 121-126, 2019 

3. Sotiroska Ivanoska, K. Follow the crowd without 
considering why: passive 
followers in organizations,  

Vision International 
Scientific Journal, Volume 
4, Issue 2, 21-28, 2018 

4. Sotiroska Ivanoska, K., 
Nuredin, M., Sardzoska, E., 
Kahveci, M.  

Adaptation to, and coping with, 
climate change impacts and 
threats 

IRSJV, 3(2), 23-35, 2018 

5. Filipovski, Z., Nuredin, A., 
Sotiroska Ivanoska, K., Galetin, 
M.  

Role and impact of international 
organizations in international 
relations in the direction of the 
protection of human rights and 
the rights to the environment 

IRSJV, 3(2), 47-54, 2018 

6.    
11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 14 
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1.  

За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 
публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Sotiroska Ivanoska, K., 

Kahveci, M. & Filipovski, Z.   
The role of family context in 
the development of leadership 
skills 

Proceeding book: V 
International Strategic 
research Congress, 28-31 
August, Gostivar, The 
Republic of North 
Macedonia, 2019 

2. Sotiroska Ivanoska, K.  The relationship between 
followers’ perceived quality of 
relationship with the leader and 
followership style 

Proceedings: 4th 
International Scientific 
Research Congress (IBAD 
2019), Uppsala, Sweden, 
25-26 April, ISBN:978-
605-7602—45-9, 2019  

3. Sotiroska Ivanoska, K., 
Kahveci M.  

Leadership challenges in the 
modern workplace: culture 
specific aspects 

Proceeding book: 
International Social 
Sciences Congress of 
Turkish World, Gostivar, 
22-23 August, 2016 

4. Sotiroska Ivanoska, K., 
Sardžoska, E., Marković, Z. 
(2016).,  

Leader-follower interactions:  
perceived managers 
relationship with followers 

Proceeding book: 
International Social 
Sciences Congress of 
Turkish World, Gostivar, 
22-13 August, E-ISBN 978 
-975-8628-40-7, 728-735, 
2016 
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5. Sotiroska Ivanoska, K.  Paternalistic Leadership: 
Differences Across 
Hierarchical Levels In 
Organizations 

Proceeding book: 
ICEB'2016, Sarajevo, 634-
640, 2016  

6. Sotiroska Ivanoska, K., 
Sardžoska, E., Marković, Z.  

Gender differences in 
preferences of followership 
style and leadership style: how 
realistic they are? 

Individual and 
environment: international 
thematic proceedia, 
Filozofski fakultet, Nis, 
435-440, 2016 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. KS Ivanoska, Z Markovic, E 

Sardzoska 
The preferred leadership and 
followership styles of 
employees in state-and 
privately-owned organizations 
in Serbia and Macedonia 

JEEMS Journal of East 
European Management 
Studies, 24 (2), 305-323, 
2019 

2.    
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Sotiroska Ivanoska, K., 
Filipovski, Z. 

Telecommuting: 
challenge of 
contemporary work 
transition 

5th International EMI 
Entrepreneurship & Social 
Sciences Congress 

2020 

2. Sotiroska Ivanoska, K. How Does 
Psychology Help 
Education: New 
Challenges 

International Congresses 
on Education, Belgrade 

2020 

3. Sotiroska Ivanoska, K. The relationship 
between followers’ 
perceived quality of 
relationship with the 
leader and 
followership style 

4th International Scientific 
Research Congress, 
Uppsala, Sweden 

2019 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет циклус на 
студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Владо Спиридонов 

2. Дата на раѓање 05.08.1962 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на метеоролошки науки 

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

Образование  Година  Институција  
Дипл.Инг.Метеоролог 1987 Природно-математички факултет, УКИМ 
Специјалист 1998 Физички Факултет, Универзитет во Белград 
Магистер 2000 Физички Факултет, Универзитет во Белград 
Доктор 2002 Физички Факултет, Универзитет во Белград 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Физика Метеорологија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Физика Метеорологија 

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

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно-математички 
факултет 

Редовен професор по метеорологија 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

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

2. Динамичка метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 

3. 
Современи метеоролошки набљудувања Физика / Институт за физика, ПМФ, УКИМ 

4. 
Моделирање на атмосферата 
 

Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

5 
Анализа и прогноза на времето 
 

Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

 
6. 

Физика на облаци и врнежи 
 

Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

 7 Применета метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физичка метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
2. Динамичка метеорологија 

 
Физика/Институт за физика ПМФ,УКИМ 

3. Синоптика Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
4.  Моделирање на атмосферата Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

 5. Модификација на времето Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
 6. Примена на радарски и сателитски мерења Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
 7.  Воздухопловна метеорологија Физика / Институт за физика, ПМФ,УКИМ 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Моделирање на атмосферско-хемиските 
процеси  

Физика, ПМФ-УКИМ 

2. Нумеричка прогноза на времето и климата и 
метеоролошки екстреми 

Физика, ПМФ-УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
Vlado Spiridonov, Mladjen 
Ćurić, Goran Velinov, Boro 
Jakimovski 

Numerical simulation of a violent 
supercell tornado over Vienna 

Atmospheric Research 
Volume 261, 15 October (2021), 105758 
ISSN 0169-8095, 
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airport initialized and initiated 
with a cloud model 

https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105758. 

2. 
Spiridonov, V., Curic, M., 
Sladic, N. et al.  
 

Novel Thunderstorm Alert 
System (NOTHAS). 

Asia-Pacific J Atmos Sci (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13143-020-00210-5 

 

3. 

Spiridonov, V., Ancev, N., 
Jakimovski, B. et al.  
 

Improvement of chemical 
initialization in the air quality 
forecast system in North 
Macedonia, based on WRF-Chem 
model. 

Air Qual Atmos Health (2020). 
https://doi.org/10.1007/s11869-020-00933-4  

 

4. 

Vlado Spiridonov, Julian 
Baez, Bosko Telenta, Boro 
Jakimovski,  

Prediction of extreme 
convective rainfall intensities 
using a free-running 3-D sub-
km-scale cloud model initialized 
from WRF km-scale NWP 
forecasts, 

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial 
Physics, Volume 209, (2020), 105401, ISSN 
1364-6826, 
https://doi.org/10.1016/j.jastp.2020.105401. 

5. 

Spiridonov, V., 
Jakimovski, B., 
Spiridonova, I. et al.  
 

Development of air quality 
forecasting system in 
Macedonia, based on WRF-
Chem model. 

Air Qual Atmos Health 12, 825–836 (2019). 
 https://doi.org/10.1007/s11869-019-00698-5 
 

 
6. 

Spiridonov V, Ćurić M, 
Jakimovski B   

Examination of in-cloud sulfate 
chemistry using a different 
model initialization. 

Air Qual Atmos Health. (2018) 
https://doi.org/10.1007/s11869-018-0632-y 
 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Б.Јакимовски,  
Г. Велинов 
Н. Јанчев 
В.Спиридонов 
 

ПМ Аларм - Софистициран 
систем за прогноза на 
аерозагадувањето 

МЖСПП/2020 

2.    
3.    
4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 
M.Curic 
O.Zafirovski 
V. Spiridonov 

Essentials of Medical Meteorology Springer Nature  (2021) e-proofing 
DOI 10.1007/978-3-030-80975-1 ISBN:978-3-
030-80974-4 

2. V.Spiridonov 
M. Curic 

Fundamentals of Meteorology 
Springer Nature (2021) 
ISBN 978-3-030-52654-2, p. 437 DOI 
10.1007/978-3-030-52655-9 

3. O.Зафиривски 
В.Спиридонов 

Здравјето, Времето и 
Аерозагадувањето 

Авторите, (2021) 306 стр.  
ISBN 978-608-65175-3-3 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи  
11.2 Магистерски работи 1 
11.3 Докторски дисертации  

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

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Karacostas, T., Spiridonov, 
V., Bampzelis, D., 
Pytharoulis, I., Tegoulias, 
I. and Tymbanidis, K. 

Analysis and Numerical 
Simulation of a Real Cell 
Merger Using a Three-

Atmospheric Research, 169, 547-555 (2016). 
https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.011 
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Dimensional Cloud Resolving 
Model 

2. V. Spiridonov, J. Baez, B. 
Telenta,  

Heavy convective rainfall 
forecast over Paraguay using a 
coupled WRF-Cloud Model. 

Perspectives on Atmospheric Science, Pages 183-
189, SPRINGER (2016). 

3. Nenad Anchev, Boro 
Jakimovski, Vlado 
Spiridonov and Goran 
Velinov 

Temperature Dependent Initial 
Chemical Conditions for WRF-
Chem Air Pollution Simulation 
Model 

Conference paper 
First Online: 30 October 2020 
Part of the Communications in Computer and 
Information Science book series (CCIS, volume 
1316) 

 4. Spiridonov, V., Sladic, N., 
& Zafirovski, O.  

Climate variability and 
seasonal weather related to 
COVID-19 

Advances in Health and Behavior, 3(1), 112-117. 
https://doi.org/10.25082/AHB.2020.01.002 
(2020). 

 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. Spiridonov, V., Ćurić, M.  Evaluation of Supercell Storm 
Triggering Factors Based on a 
Cloud Resolving Model 
Simulation. 

Asia-Pacific J Atmos Sci 55, 439–458 (2019).  
https://doi.org/10.1007/s13143-018-0070-7 
 

2. 
Spiridonov, V., Ćurić, M. 
2.014 (2019) Five year 
impact factor 

Examination of physical 
processes of convective cell 
evolved from a MCS — 
Using a different model 
initialization. 

Asia-Pacific J Atmos Sci 52, 263–279 (2016). 
https://doi.org/10.1007/s13143-015-0088-z 
 

 3.    
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Prof. Mladjen Curic 
(Belgrade University) D-r 
Vlado Spiridonov Visiting 
Professor of Meteorology 
(University of Vienna)  

A Coupled Weather Research 
and Forecasting (WRF) and 
Cloud Chemistry Model: 
Overview – New Developments 
and Applications (1/2) 

Advanced Seminar on Atmospheric Chemistry 
Modeling at the National Astronomic Research 
Institute NARIT  Chiang Mai, Thailand/2018 
 

2.  Dr. Vlado Spiridonov, 
Visting Professor of 
Meteorology, University of 
Vienna 

 “Severe convective weather 
forecast and Nowcasting” 

Advanced Seminar on Severe Weather Alert. 
Catholic Technical University of Asuncion, 
Paraguay, 2019 

3. V. Spiridonov, J. Baez, B. 
Telenta,  

Heavy convective rainfall 
forecast over Paraguay using a 
coupled WRF-Cloud Model. 

13th International Conference on Meteorology, 
Climatology and Atmospheric Physics, 
COMECAP 2016, Thessaloniki, Greece (2016). 
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1. Име и презиме КАТЕРИНА РУСЕВСКА 

2. Дата на раѓање 27.05.1978 

3. Степен на 
образование 

VIII 

4. Наслов на научниот 
степен 

Доктор на биолошки науки 

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

Образование  Година  Институција  
Дипломиран 
професор по 
биологија 

2003 Институт за 
биологија/ПМФ, УКИМ, 
Скопје 

М-р на биолошки науки 2009 Институт за 
биологија/ПМФ, УКИМ, 
Скопје 

Д-р на биолошки науки 2014 Институт за 
биологија/ПМФ, УКИМ, 
Скопје 

6. Подрачје,поле и 
област на научниот 
степен магистер  

Поле Подрачје Област 
Природно-математички науки Биологија Микологија 

7. Подрачје,поле и 
област на научниот 
степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Природно-математички науки Биологија Микологија 

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 биологија /ПМФ, УКИМ, 
Скопје 

Вонреден професор 
Микологија и 
Методика на наставата по биологија 

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.  Микологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2.  Габите на Македонија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

Екологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
Биологија-хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

3.  Нутритивна и медицинска вредност на 
габите 

Нутриционизам/ПМФ, УКИМ, Скопје 

4.  Методика во биологијата со 
хоспитации 1 

Биологија-хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

5.  Методика во биологијата со 
хоспитации 2 

Биологија-хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

6.  Експеримент во наставата по 
биологија 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
Биологија-хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

7.  Природни науки – биологија Биологија-хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
8.  Проучување и заштита на биолошката 

разновидност 1 
Екологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

9.  Проучување и заштита на биолошката 
разновидност 2 

Екологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Методологија на нучно-истражувачка 
работа 

Сите студиски програми на ИБ/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Принципи и методи на 
таксономски истражувања 

Студиска програма по: екологија и биосистематика (модул 
по биосистематика); 

3. Габите на Македонија Студиска програма по: екологија и биосистематика (модул 
по биосистематика); Биохемија и физиологија; 

4. Екологија на габи Студиска програма по: екологија и биосистематика (модул 
по биосистематика); 

5. Форензичка микологија Студиска програма по: Форензичка биологија; 
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6. Одбрани поглавја од микологија Студиска програма по: Едукација во наставата по 
биологија; Биохемија и физиологија; Биологија - 
Микробиологија;  Молекуларна биологија и генетика; 
Форензичка биологија; 

7. Одбрани поглавја од методика на наставата 
по биологија 

Студиска програма по: Едукација во наставата по 
биологија; 

8. Експериментот во наставата 
по биологија 

Студиска програма по: Едукација во наставата по 
биологија; 

9. Активна настава во биологијата  Студиска програма по: Едукација во наставата по 
биологија; 

10. Проектни активности во наставата по 
биологија 

Студиска програма по: Едукација во наставата по 
биологија; 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Видово разнообразие на габи и нивна 
заштита 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Отровни габи, токсини и синдроми Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
3. Нутритивна и медицинска вредност на габи Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
4. Одбрани поглавја од микологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
5. Екологија на габи Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
6. Габите во Македонија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ramshaj, Q., 
Rusevska, K., 
Tofilovska, S. & 
M. Karadelev. 

(2021). Checklist of macrofungi from oak forests in the Republic of 
Kosovo. ISSN 1805-1421. DOI: 
https://doi.org/10.33585/cmy.73102 (IF 2020 = 0.84) 

Czech Mycology 
73(1): 21–42 / 2021 

2. Crous et al. + 
Rusevska. 

Astraeus macedonicus Rusevska, Karadelev, Telleria & M.P. 
Martín, sp. nov.. Fungal Planet description sheets: 868–950, 
Volume 42, pp. 291-473 (183) 
DOI: https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.42.11. (IF 2019 = 
6.860). 

Persoonia - Molecular 
Phylogeny and 
Evolution of 
Fungi/2019 

3. Zamora et al. + 
Rusevska. 

Considerations and consequences of allowing DNA sequence data 
as types of fungal taxa. 9(1): 167–175. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30018877 (IF 2018 = 4.333) 

IMA FUNGUS/ 2018 

4. Karadelev, M., 
Rusevska, K., 
Venturella, G. & 
M. L. Gargano. 

An insight into the presence of lignicolous fungi in Sicily (southern 
Italy). 27: 99-110. doi: 10.7320/FlMedit27.099 
(http://www.herbmedit.org/flora27.html) 

Flora 
Mediterranea/2017 

5. Karadelev, M., 
Rusevska, K., 
Venturella, G., 
Torta, L. & M. 
L. Gargano. 

First record of Capnobotrys dingleyae (Metacapnodiaceae) on 
Taxus baccata for southern Europe. pp. 1-3. IF (2017/2018) = 
1.203 http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2017.1289274 

Plant Biosystems - An 
International Journal 
Dealing with all 
Aspects of Plant 
Biology: Official 
Journal of the Societa 
Botanica Italiana/2017 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Учесник Разновидност во природните науки низ социјална 
инклузија – неформално образование по природни науки и 
ученичка разноликост (англ. “Diversity in Science towards 
Social Inclusion – Non-formal Education in Science for 
students’ diversity”), во рамките на програмата ERASMUS 
PLUS со учество на повеќе истражувачки групи од 
Европа, координиран од Prof. Dr. Silvija Markic, 
Ludwigsburg University of Education Institute for Science and 
Technology - Chemistry Education (Primary Science 

ERASMUS PLUS (2017 – 
2020) 
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Education), Ludwigsburg, Germany и проф. д-р Марина 
Стојановска, од македонска страна (2017 – 2020) 

2.  Учесник Investigation of the conceptual knowledge and the occurrence 
of erroneous notions in the mathematics and science teaching 
(2017 – 2020) 

МАНУ / БАН (2017 – 
2020) 

3. Учесник 
(истражувач) 

Содржина на тешки метали кај селектирани видови диви 
макромицети во Македонија и провинцијата Јунан во 
Кина. (01.01.2018 – до 31.12.2019). 

Министерство за 
образование и наука на 
Македонија и 
Министерство за 
образование и 
технологија на Кина. 

4. Учесник 
(истражувач) 

Значењето на нетипични микоризни партнери и нивниот 
екофизиолошки статус за опстанок и распространување на 
тартуфите. (01.01.2017-31.12 2018). 

Министерство за 
образование и наука на 
Република Македонија и 
Словенија.. 

5. Главен 
истражувач 

Молекуларна филогенија, диверзитет и екологија на 
селектирани видови болетоидни габи (Boletales) од 
Македонија и Австрија. (01.07.2016-30.06.2018). 

МОН и Австриската 
агенција за мобилност и 
кооперација во 
образованието, науката и 
истражувањата (OeAD). 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Стевановска, Б., 
Цветковска–
Ѓорѓиевска, А., 
Стеријовски, Б. 
& К. Русевска. 

Прирачник за мониторинг на клучните видови габи, 
растенија и животни и клучните типови живеалишта за 
заштитеното подрачје Споменик на природата „Вевчански 
извори“, наменет за припадниците на чуварската служба на 
Општина Вевчани. Прво издание. 

Центар за истражување и 
информирање за животна 
средина ЕКО-СВЕСТ, 
Скопје / 2019 

2. Karadelev, M., 
Rusevska, K., 
Murati, E. & D. 
Mitic-Kopanja. 

Rare Fungi of Kosovo. The 1-46 pp Rufford foundation/2018 

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

Природни науки за основно образование 1 и 2. Скопје, 1-
172. 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија/2016 

4. Христовски, С., 
Брајаноска, Р. 
(eds.) + 
Русевска К. 

Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница. 
Завршен извештај по проектот „Анализа на недостатоци во 
еколошки податоци и изработка на карта на еколошка 
сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“, 
Книга 2, Скопје. 

МЕД/2015 

5. Брајаноска, Р., 
Христовски, С. 
(eds). + 
Русевска К. 

Извештај за состојбата со заштитените подрачја во сливот 
на реката Брегалница. Завршен извештај по проектот 
„Анализа на недостатоци во еколошки податоци и 
изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето 
на сливот на река Брегалница“, Книга 4, Скопје. 

МЕД/2015 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nikolovska, M., 
Rusevska, K. & 
M. Ristovska. 

Constructing a dichotomous key for fish identification and its 
application in primary education in the subjects Science and 
Biology.  
 
 

Proceedings of the 1st 
Students’ Conference of 
young artists and scientists 
(Skopje, 13-14 October 
2020). pp. 20-29. / 2021 

 Saraginovska, A., 
Rusevska, K. & 
M. Stojanovska. 

Application of escape room approach in natural sciences. Proceedings of the 1st 
Students’ Conference of 
young artists and scientists 
(Skopje, 13-14 October 
2020). pp. 14-19. / 2021 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи Вкупен број: 4 
11.2 Магистерски работи Вкупен број: 
11.3 Докторски дисертации Вкупен број: 1 

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

публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. Автори Наслов Издавач/година 
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број 
1. Ramshaj, Q., 

Rusevska, K., 
Tofilovska, S. & 
M. Karadelev. 

(2021). Checklist of macrofungi from oak forests in the 
Republic of Kosovo. ISSN 1805-1421. DOI: 
https://doi.org/10.33585/cmy.73102 (IF 2020 = 0.84) 

Czech Mycology 73(1): 21–
42 / 2020 

2. Kovachovska, L., 
Rusevska, K. & 
M. Karadelev. 

Diversity of wood-inhabiting fungi (Basidiomycota) in 
Мacedonian cultural heritage. 

Macedonian Journal of 
Ecology and Environment. 
22 (1): 5-16. / 2020 

3. Crous et al. + 
Rusevska. 

Astraeus macedonicus Rusevska, Karadelev, Telleria & M.P. 
Martín, sp. nov.. Fungal Planet description sheets: 868–950, 
Volume 42, pp. 291-473 (183) 
DOI: https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.42.11. (IF 2019 = 
6.860). 

Persoonia - Molecular 
Phylogeny and Evolution of 
Fungi/2019 

4. Zamora et al. + 
Rusevska. 

Considerations and consequences of allowing DNA sequence 
data as types of fungal taxa. 9(1): 167–175. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30018877 (IF 2018 = 
4.333) 

IMA FUNGUS/ 2018 

5. Karadelev, M., 
Rusevska, K., 
Venturella, G. & 
M. L. Gargano. 

An insight into the presence of lignicolous fungi in Sicily 
(southern Italy). 27: 99-110. doi: 10.7320/FlMedit27.099 
(http://www.herbmedit.org/flora27.html) 

Flora Mediterranea/2017 

6. Karadelev, M., 
Rusevska, K., 
Venturella, G., 
Torta, L. & M. 
L. Gargano. 

First record of Capnobotrys dingleyae (Metacapnodiaceae) on 
Taxus baccata for southern Europe. pp. 1-3. IF (2017/2018) = 
1.203 http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2017.1289274 

Plant Biosystems - An 
International Journal 
Dealing with all Aspects of 
Plant Biology: Official 
Journal of the Societa 
Botanica Italiana/2017 

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. Crous et al. + 
Rusevska. 

Astraeus macedonicus Rusevska, Karadelev, Telleria & M.P. 
Martín, sp. nov.. Fungal Planet description sheets: 868–950, 
Volume 42, pp. 291-473 (183) 
DOI: https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.42.11. (IF 2019 = 
6.860). 

Persoonia - Molecular 
Phylogeny and Evolution of 
Fungi/2019 

2. Zamora et al. + 
Rusevska. 

Considerations and consequences of allowing DNA sequence 
data as types of fungal taxa. 9(1): 167–175. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30018877 (IF 2018 = 
4.333) 

IMA FUNGUS/ 2018 

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

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Tofilovska, S., 
Rusevska, K., 
Grebenc, T., 
Jovanovski, T. & 
M. Karadelev. 

New records of sequestrate Balsamia, Fischerula, Geopora, 
Hydnocystis, Leucangium, and Pachyphlodes in RN 
Macedonia, and first record of P. conglomerata for the Balkan 
Peninsula. Abstracts book. p. 96. 
 

1st International Conference 
on Botany and Mycology, 
Sofia, 25–26 October 2021, 
Sofia, Bulgaria. 

2. Stojanovska, M., 
Blazevska, A. & 
K. Rusevska. 

Using escape room and Nearpod as tools to foster engagement 
and diversity during remote teaching and learning. Book of 
abstracts, p 50.  

Kosovo International 
Conference on Educational 
Research – KICER. 
Prishtina 10-11 June 2021. 
 

3. Rusevska, K., 
Karadelev & M., 
María P. Martín. 

 (2019). Barcoding approach as an effective tool for revealing 
Astraeus species in the Republic of Notrth Macedonia. In: 
Mleczko P. (ed.), Abstract Book, p. 49. 

XVIIII Congress of 
European Mycologists, 16-
21 September 2019, 
Warsaw- Białowieża, 
Poland. Polish Mycological 
Society, Warsaw. 
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Прилог бр. 5 

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 ДИПЛОМИРАН професор по физика  

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

Наставна физика 
Подрачје: 1. природно-математички науки  
Поле: 103 физика 
Области: 10323 друго-наставна 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 Сл.12-299, 300, 301, 302, 303, 304/1 од 28.11.2012 
г. и Решение за почеток со работа од МОН бр.13-9101/4 од 
14.08.2013 г.  

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа   

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

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

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Прв циклус  

3.3. Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 4 години / 8 семестри / 240 кредити  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Завршено четиригодишно средно образование со државна 
/меѓународна  матура/ училишна матура во гимназиско 
образование или завршен испит по завршено соодветно стручно 
средно образование со четиригодишно траење , училишна 
матура или завршен испит по завршено соодветно стручно 
средно образование со четиригодишно траење,  завршено 

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

4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиите се целосно реализирани и завршуваат со успешно 
положени најмалку 37 испити и освоени најмалку 240 кредити и 
изработен и одбранет дипломски труд. 
Знаење и вештини: Ги знае и разбира основните физички закони 
од најголемиот дел области на физиката и нивната примена во 
науката и техниката. Го знае и разбира основниот математички 
апарат што се применува во наставата по физика во средно 
образование. 
Самостојно држи настава по физика на ниво на средно образо-
вание. Користи соодветни современи методи и техники на 
поучување зависно од содржините, образовните цели, ресурсите, 
искуството и креативноста. Способен е да води поединци и групи 
низ процесот на критичко размислување низ ситуации, прашања, 
проблеми и проекти. Користи ефикасно ИКТ во наставата. 
Осмислува, подготвува и прави истражувања, лабораториски 
вежби, експерименти и демонстрации. Притоа, користи соодветни 
уред и опрема. 
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На природните појави гледа од научен аспект. Користејќи го 
математички и физички модели, симболичка, логичка, графичка и 
статистичка анализа, умее да решава проблеми и да ги толкува 
решенијата. Користи софтвер, мерни инструменти, ги издвојува и 
усогласува мерните техники со соодветните уреди и материјали. 
Низ акциски истражувања ја проценува својата работа и прави 
соодветни измени за подобрување. 
Проценува кои фактори влијаат на процесот на учењето и врз 
основа на тоа одбира соодветен пристап во наставата. Донесува 
одлуки за подобра организација на наставата во кабинетот. 
Одлучува во сложени и непредвидливи ситуации поврзани со 
приодот во наставата, содржината и меѓучовечките односи. Знае 
да користи разновидни средствата за комуникација за 
поттикнување активна настава, соработка и градење на средина 
за подршка. Актуелните проблеми ги вклучува во наставата. 
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 дипломски труд на тема: 
  
Ментор: 

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

 Критериуми: 
• Постигнати резултати на прв и втор 
колоквиум / испит 
• Присуство и активност на предавања и 
вежби 
• Учество на проект или изработка на 
стручен труд. 
Оцената 5 (пет) е негативна оценка. 

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

од 91-100бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на 
студиите   

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии Студентот може да продолжи со студии на втор 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 Успешно реализирана пракса   

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

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

7. Заверка на додатокот на дипломата 
7.1. Датум и место 16.12.2016, Скопје 

7.2. Име и потпис 

 
 
 

Проф. д-р Александар Скепаровски   Проф. д-р Никола Јанкуловски 
 

7.3. Функција на потписникот декан                        ректор 

7.4. Печат печат на единицата                   печат на УКИМ 
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Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страниците  

Извештај од последната самоевалуација (на УКИМ и на единицата ) – линк до веб-страниците 
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Прилог бр. 7 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа, издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република 
Македонија 
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Прилог бр. 8 

Договори за закуп 
Нема закуп. 
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Прилог бр. 9 

Копија од Решението за исполнување на услови за почеток со работа на студиската 
програма, издадено од Министерството за образобание и наука на Република Северна 
Македонија  

 


