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ГРАДОТ  СКОПЈЕ

Скопје е главен град  на Република Македонија. Претставува политички, културен, економски и научен центар на земјата. 
Се наоѓа во горниот тек на реката Вардар. Територијата на Скопје е населена најмалку 4000 години пред нашата ера. 
Остатоци на неолитски населби се наоѓаат на старата тврдина Кале, од каде се гледа модерниот центар на градот, кој 
има богата историја. Градот бил мета на освојување од страна на многу различни цивилизации. Ова е потврдено со 
постоењето на неколкуте византиски цркви и манастири низ градот, како и на неколкуте римски градби, како што се 
Скупи и скопскиот аквадукт. Сепак, Отоманското влијание во текот на стотици години, остави најголем белег на Скопје, 
со голем број специфични градежни објекти и џамии. Денес, Скопје е модерен град и дом на околу една четвртина од 
вкупното население во земјата.



УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Кога станува збор за културно-историското наследство 
на Република Македонија, тоа е директно поврзано со 
корените на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
Универзитетот е првиот државен универзитет, формиран во 
1949 година, резултат на напорна работа од огромен број 
организации од областа на просветата, образованието и 
науката. Темелите се поставени од школата на Свети Климент 
во Охрид и првиот Словенски универзитет на Балканот, 
основан од страна на светите браќа Кирил и Методиј, кои 
зрачеа со знаење во земјата и Балканот на почетокот на IX 
век. Денес, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го 
сочинуваат од дваесет и три факултети и пет истражувачки 
институти.
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ЗА ФАКУЛТЕТОТ 

ИСТОРИЈАТ
Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје е водечка институција во македонското високото образование од областа на 
земјоделството веќе седумдесет години. Тој е една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија, кој 
заедно со Медицинскиот факултет и Филозофскиот факултет е еден од основачите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје (УКИМ). Факултетот започна со работа во 1947 година под името Земјоделско-шумарски факултет. Дваесет и осум години 
подоцна, од овој факултет се издвоија на два независни факултети, Земјоделски факултет и Шумарски факултет. Земјоделскиот 
факултет во 2004 година е преименуван во Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје.
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ДО ДЕНЕС ...
на Факултетот за земјоделски науки и храна своето образование го завршиле 7811 студенти, 506 магистри на науки, 259 доктори 
на науки и 117 специјализанти. 

НАША МИСИЈА...
Основна мисија на Факултетот е квалитетна подготовка на универзитетски образован кадар кој ќе биде во можност да одговори 
на современите трендови во земјоделското производство.

ЦЕЛИ
• Да понуди образование, преку кое ќе се создаде профил со академски знаења и вештини потребни за профитабилно 

земјоделско производство и управување со природните ресурси;
• Да обезбеди научен персонал за успешно спроведување на научната работа во областа на земјоделството, храната и животната 

средина;
• Да ги спроведува  принципите на Болоњскиот образовен систем, што значи  формирање на модел на Европското образование;
• Модернизација на објекти, лаборатории, опрема и кадар за образованието и научните активности како основа за квалитетно 

образование и висока професионалност;
• Трансфер на технологија преку интензивна соработка со земјоделските производители, преработувачката индустрија и 

сродните институции во државата и пошироко.

ВИЗИЈА
Факултетот е цврсто решен да ги следи модените трендови на високото образование и да обезбеди мобилност на студентите и 
едукација на сопствениот кадар. Долгорочна цел на факултетот е да биде дел од Европскиот образовен систем, врз основа на 
принципите на Болоњската декларација и врз принципите на повеќе декларации и документи донесени од страна на европските 
универзитети во изминатите неколку години. Затоа, со сите свои стратешки и развојни документи предвидува интеграција и 
прилагодување на Болоњскиот процес. 
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КАПАЦИТЕТИ
Факултетот располага со 6 амфитеатри со полн капацитет од 680 студенти, 29 предавални со површина од 712 m2, со 
9  специјализирани лаборатории со површина од 272 m2, 40 простории за експериментална работа со површина 
од 1200 m2, 100 простории за настава и административна работа со површина од 2156 m2, 11 простории 
во Деканатот со површина од 220 m2, 2 конференциски сали со површина од 180 m2, 1 конференциска 
сала за визитинг професори од 40 m2, 2 компјутерски простории со површина од 100 m2, библиотека со 
површина од 300 m2 и 1 простор за Студентската организација со површина од 30 m2.

ОРГАНИЗАЦИЈА
Kако резултат на реорганизацијата на УКИМ (централизација), со промените во Законот за 
високо образование од 2008 година, дванаесет Катедри од Факултетот за земјоделски 
науки и храна, се интегрирани во 6 институти.

ДЕКАНАТ

д-р Вјекослав ТАНАСКОВИЌ, Вонреден професор, 
Декан

д-р Кочо ПОРЧУ, Вонреден професор, 
Продекан за меѓународна соработка

д-р Мирјана ЈАНКУЛОВСКА, Вонреден професор, 
Продекан за наука

д-р Ромина КАБРАНОВА, Вонреден професор, 
Продекан за настава

м-р Мартина КОЦЕВСКА, 
Секретар

дипл.зем.инж Ана БРАЈКОВСКА, 
Технички секретар
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ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
Од  додипломските студии произлегуваат земјоделски инженери, кои нудат соодветни решенија и разбирање за проблемите во 
областа на земјоделското производство, економијата, преработката на земјоделските производи и  производството  нa храна. 
Истите претставуваат столб за развој на земјоделството што во моментов е приоритет како во Европската унија, така и во целиот свет.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ
Студиумот е организиран во согласност со принципите на Болоња, со 240 ЕКТС. Студиите се организирани во осум семестри, каде 
што првите три се исти за секоја студиска програма, овозможувајќи целосна внатрешна мобилност. Студиите се специјализирани 
и дизајнирани во согласност со потребата на секоја студиска програма, почнувајќи од четвртиот семестар. Сите предмети се 
едносеместрални, а во прилог на задолжителните предмети постојат и изборни и факултативни предмети од пошироката листа 
на УКИМ. Во текот на предавањата се применуваат методи на теоретска настава, лабораториски вежби, самостојна работа, како и 
апликативно- истражувачка работа. Сето ова е засновано на интерактивна соработка помеѓу наставниот кадар и студентите.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА
Во текот на студиите на студентите им е отворена можноста за професионална пракса во земјата и / или странство, главно во 
Велика Британија, САД и Шведска преку различни програми.

ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ
Студентите се здобиваат со знаења и вештини за самостојна и тимска работа, учество во управување со процесите на 
производството, анализа на статистички податоци и толкување на резултатите од истите, како и комуникациски вештини за 
елоквентно презентирање - одбрана на дипломската работа.

ДИПЛОМА
По завршување на студиите, дипломираните студенти се здобиваат со диплома дипломиран земјоделски инженер. Описот на 
профилот се содржи во документот уверение, во согласност со студиската програма.

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
Факултетот нуди десет специјализирани студиски програми на додипломско ниво. Главната цел на студиските програми е да им 
обезбедат на студентите знаење и разбирање од областа на земјоделската наука и пракса, производството на храна и контрола, 
како и поврзаноста со природните, технички и економски аспекти од областа на земјоделството.
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ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ
Факултетот за земјоделски науки и храна е институција која покрај првиот циклус (додипломски) студии, речиси пет децении 
организира  настава и на втор циклус (магистерски) студии. Повеќе од 500 студенти се стекнале со диплома магистер по 
земјоделски науки, што е доказ за долгата традиција. Во последните неколку години, на Факултетот за земјоделски науки 
и храна се работи интензивно кон прилагодување на студиските програми на барањата на домашниот и странскиот пазар 
на работна сила. Студирањето се врши според Европскиот Кредит Трансфер Систем (ЕКТС). Студентите, кои се стекнале со 
најмалку 240 кредити во текот на првиот циклус (додипломски) студии можат да се запишат на едногодишни студии (два 
семестри), каде што можат да се здобијат со 60 кредити. Студентите кои се стекнале со најмалку 180 кредити можат да се 
запишат на двегодишни студии (четири семестри), со вкупно 120 кредити. На овој начин, во согласност со Болоњскиот систем 
на студирање, студентите може да се здобијат со 300 ЕКТС и да го продолжат своето образование на трет циклус (докторски) 
студии.

ДОКТОРСКИ СТУДИИ
Факултетот за земјоделски науки и храна работи кон имплементација на стандардите на Европскиот образовен систем. 
Активноста вклучува обука на кандидатите за успешно учество на европскиот и светскиот пазар на труд, воспоставување 
на образовни стандарди компатибилни на европските, надворешна евалуација на образовни стандарди, размена на 
информации и соработка со образовните институции во Европа и во светот и обезбедување на поголема мобилност 
на студентите и наставниот кадар. Докторските студии обезбедуваат наставни програми кои се директно поврзани со 
конкретни области од истражувањето и интересот на кандидатот, тековните истражувачки активности на институцијата, 
како и идниот професионален ангажман на кандидатот. Студиската програма е прилагодена за кандидати кои покажуваат 
исклучителен интерес за науката како професија, како и поединци кои имаат за цел поврзување на земјоделски науки со 
практиката. Наставната програма е организирана како три-годишен циклус, кој се состои од 180 ЕКТС, секој кредит одговара 
на 30 часа од вкупниот ангажман. 
Во рамките на Факултетот за земјоделски науки и храна се акредитирани шест студиски програми на III циклус докторски 
студии:
• Агроекономија
• Анимална биотехнологија
• Заштита на растенијата (Фитомедицина)
• Квалитет и безбедност на земјоделските производи 
• Растителна биотехнологија
• Управување со природните ресурси и заштита на животната средина во земјоделството
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Вкупниот број на кредити може да се постигne преку следните активности
• Вовед во Истражувачки активности = 30 ЕКТС:
• Три предмети за добивање основно знаење = 12 ЕКТС, 
• Докторски семинари, конференции и работилници = 18 ЕКТС;
• Три предмети од областа на истражувањето = 30 ЕКТС, и
• Пријава, изработка и презентација на истражувањето = 120 ЕКТС;

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Факултетот организира и учествува во различни форми на обуки, курсеви, семинари и работилници во релевантни области. 
Овој вид образование им нуди можност на учесниците да ги надградат своите знаења и вештини за новите технологии и 
информации од областа на земјоделството, храната и животната средина. По завршувањето на обуката, Факултетот издава 
сертификати во кои се наведува видот на образованието и нивото на стекнатите знаења.

ИСТРАЖУВАЊЕ
Факултетот се стреми да создаде силна врска помеѓу образованието и истражувањето, во тесна соработка со заинтересирани 
страни во релевантни сектори, со цел да ги трансферира знаењата во земјоделството и производството на храна со што би се 
обезбедило негово одржливо користење и понатамошен развој. Во овој поглед, основна цел е да се подобрат истражувачките 
портфолија преку внимателно планирани и управувани стратегии, и фокусирање во областите на воспоставените и нови 
приоритети на истражување. Како резултат на тоа, истражувањето на факултетот опфаќа релевантни прашања од областа на 
земјоделските науки и производството на храна. Научните резултати и постигнувања се презентираат во релевантни домашни 
и меѓународни публикации. Во рамките на Факултетот има Институти со повеќе од 30 современи лаборатории, кои се активно 
вклучени во едукацијата на студентите на различни нивоа на образование, како и во различни истражувачки активности на 
национално и меѓународно ниво.
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ИНСТИТУТ ЗА РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
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Наставно-научната и апликативната дејност на Институтот се фокусира на одгледување на растенијата и примена на 
биотехнологијата во растителното производство. Опфтени се областите од поледелството, градинарството и цвеќарството, 
овоштарството, лозарството и винарството, генетиката и селекцијата на растенијата и агрометеорологијата. Студиските програми 
се фокусираат на различни технологии за производство на: поледелски култури, тутун, овошје, зеленчук, цвеќе, грозје и вино, и 
нивната интеракција со животната средина, нагласувајќи ги агроклиматски фактори и биодиверзитетот. Растителната генетика се 
фокусира на генетската варијабилност на земјоделските култури и како нивните особини може да се подобрат преку селекција. 
Образованието и истражувањето од областа на селекцијата и растителната биотехнологија, имаат стратешко значење за 
зајакнување и развој на долгорочна конкурентност на индустријата.

КАТЕДРИ
Катедра за агрометрологија
Катедра за генетика и селекција
Катедра за градинарство и цвеќарство
Катедра за лозарство и винарство
Катедра за овоштарство
Катедра за преработка на поледелски производи
Катедра за специјално поледелство 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Диплома (8 семестри)
Поледелство
Студентите запишани во оваа студиска програма се здобиваат со знаења во областа на поледелското производство, физиологијата 
на растенијата, модерните агротехнички практики, заштитата на растенија, генетиката и селекцијата на растенијата, како и за 
основата на нивните преработки. 

Градинарство и цвеќарство
Главната цел на студиската програма е да ги подготви студентите со теоретски и практични вештини за производство на зеленчук, 
цвеќе и декоративни растенија, со професионален пристап во користењето на природните ресурси и заштитата на животната 
средина.

Овоштарство и лозарство
По завршувањето на оваа студиска програма, студентите се оспособени за користење на научните и технолошките сознанија 
во областа на овоштарството и лозарството, како и за организирање, управување и контрола на процесот на производство. 
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Дипломираните студенти се подготвени за градење кариера во локалното и комерцијално производство во областа на 
овоштарството и на лозарството, маркетингот, контролата на квалитетот, продажбата и т.н.

Лозарство и винарство (енологија)
Република Македонија е земја со долга традиција во производството на грозје и производството на вино. Поради тоа, оваа 
програма се фокусира на производството на грозје, производите од грозје и винарството. Покрај теоретските предавања, значаен 
дел од процесот на студирање е посветен на практичните аспекти во лозарството и производството на вино.

Преработка на земјоделски производи - растително производство
Дипломираните студенти на оваа студиска програма постигнуваат стручност и компетентност во областа на растителната 
биотехнологија, преработките на храна, исхраната, физичко-хемиските својства на суровините за преработка, технологијата за 
производство на храна од растително потекло, како и безбедноста и квалитетот на храната.

Магистерски студии
(Четири и два семестри)

Растителна биотехнологија
Модули: Поледелство, Градинарство и цвеќарство, Овоштарство, Производство на вино, Генетика и селекција на растенија, 
Преработка на поледелски производи, Лозарско производство, Производство на алкохолни пијалоци.

Докторски студии (6 семестри)
Растителна биотехнологија
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Гордана ПОПСИМОНОВА

Редовен професор

Област: Зеленчук, Заштитени простори 

Катедра за градинарство и цвеќарство

gpopsimonova@fznh.ukim.edu.mk 

Рукије АГИЧ

Редовен професор

Област: Зеленчук, Органско производство, 
Семепроизводство и послебербени технологии

Катедра за градинарство и цвеќарство

rukieagic@fznh.ukim.edu.mk

Звезда БОГЕВСКА

Доцент

Област: Зеленчук

Катедра за градинарство и цвеќарство

zvezda@fznh.ukim.edu.mk

Маргарита ДАВИТКОВСКА

Доцент

Област: Цвеќе и декоративни растенија

Катедра за градинарство и цвеќарство

margaritad@fznh.ukim.edu.mk

Михаил ПЕТКОВ

Редовен професор

Област: Енологија, Сензорно оценување 
на вино

Катедра за лозарство и винарство

mpetkov@fznh.ukim.edu.mk

Звонимир БОЖИНОВИЌ

Редовен професор

Област: Ампелографија, Производство на вино

Катедра за лозарство и винарство

zvonko.bozinovik@fznh.ukim.edu.mk
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Петар ХРИСТОВ

Редовен професор

Област: Општо лозарство, 
Производство на садници

Катедра за лозарство и винарство

phristov@fznh.ukim.edu.mk

Крум БОШКОВ

Редовен професор

Област: Органско лозарство, Ампелографија

Катедра за лозарство и винарство

krum.boskov@fznh.ukim.edu.mk

Златко ПРЦУЛОВСКИ

Асистент

Област: Ампелографија

Катедра за лозарство и винарство

zprculovski@fznh.ukim.edu.mk

Дане БОШЕВ

Редовен професор

Област: Житни култури

Катедра за специјално поледелство

dbosev@fznh.ukim.edu.mk

Златко АРСОВ

Редовен професор

Област: Тутун и преработка на тутун

Катедра за специјално поледелство

zlatko.arsov@fznh.ukim.edu.mk

Зоран ДИМОВ

Редовен професор

Област: Индустриски култури

Катедра за специјално поледелство

zdimov@fznh.ukim.edu.mk
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Татјана ПРЕНТОВИЌ

Редовен професор

Област: Фуражни култури

Катедра за специјално поледелство

tprentovic@fznh.ukim.edu.mk

Ромина КАБРАНОВА 

Вонреден професор

Област: Тутун и преработки на тутун

Катедра за специјално поледелство

romina@fznh.ukim.edu.mk

Љубомир МАРИНКОВИЌ

Редовен професор

Област: Селекција на растенија

Катедра за генетика и селекција

ljubomir@fznh.ukim.edu.mk

Соња ИВАНОВСКА

Редовен професор

Област: Генетика и селекција на растенија

Катедра за генетика и селекција

s.ivanovska@fznh.ukim.edu.mk

Мирјана ЈАНКУЛОВСКА

Вонреден професор

Област: Генетика и селекција на растенија

Катедра за генетика и селекција

mirjanajankulovska@yahoo.com

Марјан КИПРИЈАНОВСКИ

Редовен професор 

Област: Овоштарство

Катедра за овоштарство

kmarjan@fznh.ukim.edu.mk
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Тошо АРСОВ

Вонреден професор

Област: Овоштарство

Катедра за овоштарство

arsovt@fznh.ukim.edu.mk

Бојан ПОПОВСКИ

Вонреден професор 

Област: Овоштарство

Катедра за овоштарство

bojanp@fznh.ukim.edu.mk 

Сребра ИЛИЌ-ПОПОВСКА

Редовен професор

Област: Агроклиматологија

Катедра за агрометрологија

srebraip@fznh.ukim.edu.mk

Игор ИЉОВСКИ

Виш лаборант
 
Област: Индустриски култури,  
Заштитени простори, Зеленчук

Iiljovski@fznh.ukim.edu.mk

Павлина ДАСКАЛОВА

Лаборант

Област: Лозарство и овоштарство

Оливера БОЈЧЕВСКА

Лаборант

Област: Генетика и селекција
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ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
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Истражувачкиот кадар на Институтот е вклучен во образованието на студентите на сите нивоа на образование, трансфер на 
знаење и интензивна соработка со земјоделските производители, преработувачката индустрија и сродните институции. Научните 
активности на Институтот се ориентирани кон: технологија на одгледување на домашни животни (говеда, коњи, овци, кози, свињи 
и живина), истражувачки активности во биолошката разновидност на животинските генетски ресурси, исхрана на домашните 
животни, риби, дивеч и пчели, технологија на производство и преработка на производи од животинско потекло, применета 
биотехнологија и молекуларна биологија во сточарството, здравје и благосостојба на животните. Покрај овие активности, членовите 
на институтот се активно вклучени во: адаптација на различен избор на селекциони модели на популации и квантитативна генетика 
на домашните животни, воведување на современи системи за одгледување на домашните животни, нови технолошки решенија 
за исхрана на животните, методи за оценување на нутритивната вредност на сточната храна и оптимален состав на сточна храна и 
сточни смески, воведување на нови млечни и месни преработки, проширување на асортиманот на домашните производи, заштита 
на суровините од распаѓање, подобрување на квалитетот и стандардите, дизајнирање на процесот на производство на млеко, 
примена на различни видови адитиви во месните производи, примена на молекуларни маркери во изборот и репродукцијата на 
домашните животни, дизајнирање на сточарско производство, постојани обуки од областа на хигиената (и санитарната опрема) 
во сточарското производство.

КАТЕДРИ
Катедра за биохемија и генетски инженеринг
Катедра за исхрана на животните и технологии на исхрана
Катедра за здравје и благосостојба на животните 
Катедра за технологија на анимални производи
Катедра за сточарство

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Диплома (8 семестри)

Анимална биотехнологија
Студиската програма Анимална биотехнологија развива практични и академски вештини во научните области како што се: 
одгледување и производство на говеда, свињи, овци, кози, живина и пчеларство, генетика и селекција на животните, хигиена и 
технологија на производи и суровини од анимално потекло, исхрана и добиточна диететика, анатомија на животни, физиологија, 
биохемија, молекуларна биологија, зоохигиена и анимална биотехнологија.
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Преработка на земјоделски производи – анимално производство
Дипломираните студенти на оваа студиска програма се здобиваат со стручност и компетентност за работа во полето на анималната 
биотехнологија, производството на храна, физичко-хемиските својства на суровините и материјалите од анимално потекло за 
преработка, технологијата за производство на храна од животинско потекло, како и безбедноста и квалитетот на храната.

Магистерски студии
(Четири и два семестри) 
Анимална биотехнологија

Модули: Генетика и селекција, Исхрана на животните, Здравје  и управување со благосостојбата на животните, Технологија на 
одгледување на добиток и селекција, Технологија на одгледување на овци и селекција, Технологија на одгледување на кози и 
селекција, Технологија на одгледување на свињи и селекција, Технологија на одгледување на живина и селекција, Рибарство, 
Пчеларство.

Преработка на земјоделски производи  - анимално потекло
Модули: Млеко и млечни производи, Месо и производи од месо, Исхрана и контрола,  Безбедност на храна од животинско потекло.

Докторски студии (6 семестри)
Анимална биотехнологија
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Владимир ЏАБИРСКИ

Редовен професор

Област: Овчарство и козарство

Катедра за сточарство

vdzabirski@fznh.ukim.edu.mk

Методија ТРАЈЧЕВ

Редовен професор

Област: Здравје и благосостојба на животните 

Катедра за здравје и благосостојба на 
животните 

metot@fznh.ukim.edu.mk

Зоран ПОПОВСКИ

Редовен професор

Област: Биохемија, Молекуларна биотехнологија

Катедра за биохемија и генетски инженеринг

zpopovski@fznh.ukim.edu.mk

Сретен АНДОНОВ

Редовен професор

Област: Одгледување на домашни животни 
и селекција

Катедра за сточарство

sandonov@fznh.ukim.edu.mk

Среќко ЃОРЃИЕВСКИ

Редовен професор

Област: Исхрана на животни и технологија на 
добиточна храна

Катедра за исхрана на животните и технологии 
на исхрана

sreckog@fznh.ukim.edu.mk

Соња СРБИНОВСКА

Редовен професор

Област: Технологија на млеко

Катедра за технологија на анимални производи

ssrbinovska@fznh.ukim.edu.mk
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Хрисула КИПРИЈАНОВСКА

Редовен професор

Област: Пчеларство

Катедра за сточарство

hrisulak@fznh.ukim.edu.mk

Ѓоко БУНЕВСКИ

Редовен професор

Област: Говедарство и коњарство

Катедра за сточарство

bunevski@fznh.ukim.edu.mk

Златко ПЕЈКОВСКИ

Редовен професор

Област: Технологија на месо

Катедра за технологија на анимални производи

zpejkovski@fznh.ukim.edu.mk

Владо ВУКОВИЌ

Редовен професор

Област: Свињарство

Катедра за сточарство

vvukovic@fznh.ukim.edu.mk

Драгослав КОЦЕВСКИ

Редовен професор

Област: Живинарство

Катедра за сточарство

dkocevski@fznh.ukim.edu.mk

Катерина БЕЛИЧОВСКА

Вонреден професор

Област: Зоологија, Рибарство

Катедра за сточарство

kbelicovska@fznh.ukim.edu.mk

20 21



Кочо ПОРЧУ

Вонреден професор

Област: Овчарство и козарство

Катедра за сточарство

kporcu@fznh.ukim.edu.mk

Сњежана ТРОЈАЧАНЕЦ

Доцент

Област: Анатомија и физиологија

Катедра за здравје и благосостојба на 
животните 

sneska@fznh.ukim.edu.mk

Александар УЗУНОВ

Доцент

Област: Пчеларство

Катедра за сточарство

uzunov@fznh.ukim.edu.mk

Душица САНТА

Доцент

Област: Технологија на млеко

Катедра за технологија на анимални 
производи

dsanta@fznh.ukim.edu.mk

Димитар НАКОВ

Доцент

Област: Здравје и 
благосостојба на животните 

Катедра за здравје и 
благосостојба на животните

nakovd@fznh.ukim.edu.mk

Сашка САЛТАМАРСКА

Виш лаборант

Област: Млеко и 
млечни производи

saskasal@yahoo.com

Маја НАЦЕВСКА

Лаборант

Област: Исхрана и 
технологоија на 
добиточна храна

maja@fznh.ukim.edu.mk
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ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА   ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
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Институтот има 11 вработени, 8 се вклучени во образованието и истражувачките активности, а 3 се лаборанти. Активностите на 
Институтот се насочени кон едукација на студентите, научна работа и апликативна дејност со различни страни заинтересирани 
за оваа област. Образованието и истражувачките активности се поврзани со еколошко и одржливо земјоделство и правилно 
управување со природните ресурси, особено за: формирање на почвите, нивна генеза, физиологија, еволуција, класификација, 
морфологија и својства на почвата, микробиологија на почвата, плодност на почвата, исхрана на растенијата и управување со 
ѓубрива, наводнување на земјоделските култури, правилно управување со водата и користење на современи технологии и техники 
за наводнување во праксата, капка по капка системи за наводнување и хемигација во земјоделското производство, конзервација 
на почвата и водата, мелиорации и контрола на ерозијата, дизајнирање, организација и експлоатација на системи за одводнување 
и наводнување, управување со водите во хидро-мелиоративни системи, загадување на почвите, водата и културите предизвикани 
од штетните материи, еколошки принципи во земјоделството, климатски промени и мерки за прифаќање во земјоделството, GIS 
во земјоделството и т.н..

КАТЕДРИ
Катедра за агрохемија 
Катедра за наводнување и заштита од ерозија
Катедра за почви
Катедра за екологија и заштита на животната средина

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
Диплома (8 семестри)

ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
Студиската програма екоземјоделство едуцира студенти со специјализирана стручност во областа на агро-екологијата и 
одржливите системи за храна, правилно управување со земјиштето, водата и другите природни ресурси, заштита на животната 
средина, запознавање на студентите со правната рамка и современите трендови во оваа област.

Магистерски студии
(Четири и два семестри)

Управување со природните ресурси и животната средина во земјоделството

Модули: Педологија, Агрохемија, Наводнување на земјоделските култури, Екологија, Мелиорации и ерозија во земјоделството, 
Извори на загадување во земјоделството.

Докторски студии (6 семестри)
Управување со природните ресурси и заштита на животната средина во земјоделството
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Татјана МИТКОВА

Редовен професор

Област: Педологија

Катедра за почви

tmitkova@fznh.ukim.edu.mk

Ордан ЧУКАЛИЕВ

Редовен професор

Област: Наводнување на земјоделски производи 
и фертиригација

Катедра за наводнување и заштита од ерозија

ordan.cukaliev@fznh.ukim.edu.mk

Марија ВУКЕЛИЌ-ШУТОСКА

Редовен професор

Област: Менаџмент на водни системи

Катедра за наводнување и заштита од ерозија

marija.vukelic.sutoska@zf.ukim.edu.mк

Елизабета АНГЕЛОВА

Редовен професор

Област: Екологија

Катедра за екологија и заштита на 
животната средина

eangelova@fznh.ukim.edu.mk

Марина СТОЈАНОВА

Редовен професор

Област: Агрохемија

Катедра за агрохемија

mstojanova@fznh.ukim.edu.mk

Олга НАЈДЕНОВСКА

Редовен професор

Област: Микробиологија

Катедра за екологија и заштита на 
животната средина

olganajdenovska@fznh.ukim.edu.mk
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Вјекослав ТАНАСКОВИЌ

Вонреден професор

Област: Наводнување на замјоделски 
производи и фертиригација

Катедра за наводнување и заштита од ерозија

vtanaskovic@fznh.ukim.edu.mk

Миле МАРКОСКИ

Доцент

Област: Педологија

Катедра за почви

mmarkoski@fznh.ukim.edu.mk

Фанче ДУЗА

Лаборант

Област: Педологија

fankaduza@yahoo.com

Мери МУКАЕТОВА

Лаборант

Област: Наводнување

mmukaetovaova@fznh.ukim.edu.mk

Симона БОШКОВСКА ТАЛЕВСКА

Лаборант

Област: Агрохемија
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ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
И ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА
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Институтот за заштита на растенијата и земјоделска техника се состои од 4 различни катедри, Катедрата за фитопатологија, Катедрата 
за ентомологија, Катедрата за општо поледелство и Катедрата за земјоделска техника. Има вкупно 10 вработени во Институтот, од 
кои 8 се вклучени во образовно-истражувачките активности, а 2 лица работат како лаборанти. Главните активности на вработените 
во Институтот се едукација на студентите и истражувачка работа, фокусирана на болестите кај растенијата предизвикани од габи, 
бактерии и вируси, штетите кај растенијата предизвикани од инсекти, паразити и други штетници, плевели, фитофармација, 
интегрално управување со штетници, биолошка контрола на штетните организми, земјоделски машини и нивната експлоатација, 
процесна технологија, механизација во производството на растенија и механизација во сточарското производство, хомологација 
на земјоделска техника и опрема за обработка. Во исто време, Институтот се занимава со долгогодишна апликативна дејност, од 
областа на здравствената состојба на растенијата, биолошката ефикасност на пестициди, обука на земјоделците, тестирање на 
експлоатациски својства на земјоделските машини и орудија кои се користат во земјоделството итн.

КАТЕДРИ
Катедра за ентомологија
Катедра за земјоделска техника
Катедра за општо поледелство
Катедра за фитопатологија

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Диплома (8 семестри)
Заштита на растенијата - фитомедицина

Студентите на студиската програма Фитомедицина се запознаваат со најважните штетни организми во земјоделското производство, 
како што се патогените (габи, бактерии, вируси, фитоплазмите, нематоди и слично), штетниците (инсекти, паразити и слично) и 
плевелите, како и со системите за контрола на штетници и интегрирано управување со културите (ICM) и интегрирано управување 
со штетниците (IPM).

Магистерски студии
(Четири и два семестри) 

Фитомедицина

Земјоделска механизација 
Модул: Механизација во растително производство, Механизација во сточарско производство.

Докторски студии (6 семестри) 
Заштита на растенијата (Фитомедицина)
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Станислава ЛАЗАРЕВСКА

Редовен професор

Област: Ентомологија

Катедра за ентомологија

stanislava@fznh.ukim.edu.mk

Раде РУСЕВСКИ

Редовен професор

Област: Фитопатологија

Катедра за фитопатологија

rrusevski@fznh.ukim.edu.mk

Билјана КУЗМАНОВСКА

Вонреден професор

Област: Фитопатологија

Катедра за фитопатологија

bkuzmanovska@fznh.ukim.edu.mk

Звонко ПАЦАНОСКИ

Вонреден професор

Област: Плевели

Катедра за општо поледелство

zvonkop@fznh.ukim.edu.mk

Драги ТАНЕВСКИ

Редовен професор

Област: Земјоделска механизација

Катедра за земјоделска техника

dragit@fznh.ukim.edu.mk

Живко ДАВЧЕВ

Редовен професор

Област: Земјоделска механизација

Катедра за земјоделска техника

zdavcev@fznh.ukim.edu.mk
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Иле ЦАНЕВ

Вонреден професор

Област: Земјоделска механизација

Катедра за земјоделска техника

canevi@fznh.ukim.edu.mk

Владимир СТОЈАНОВСКИ

Виш Лаборант

Област: Фитопатологија

Ксенија МАРКОВСКА

Лаборант

Област: Ентомологија

ksenija@fznh.ukim.edu.mk

Константин РУСЕВСКИ

Асистент

Област: Ентомологија

Катедра за ентомологија

konstantin.rusevski@fznh.ukim.edu.mk
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ИНСТИТУТ ЗА ХРАНА
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Институтот за храна е формиран во 2010 година го сочинуваат две катедри. Институт за храна активно учествува во вршењето 
на теоретската и практичната едукација на студентите, реализација на дипломски и магистерски тези и докторски дисертации, 
изработка на голем број научни и апликативни истражувања, програми за мониторинг, национални и меѓународни проекти, 
професионални курсеви, работилници и студиски посети во странство. Постигнатите резултати се презентирани на многу настани 
со научен, стручен и апликативен карактер со меѓународно учество како и во референтни списанија со фактор на влијание.

Катедри
Катедра за квалитет и безбедност на храна
Катедра за преработка на овошје и зеленчук

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Диплома (8 семестри)

Квалитет и безбедност на храна

Дипломираните студенти на оваа програма се едуцирани да изнајдат решенија за задоволување на растечката побарувачка за 
квалитетна храна, произведена на безбеден начин. Програмата обезбедува образование и обука на студентите за дизајнирање и 
мониторинг на квалитетот на храната и стандардите за безбедност на земјоделските суровини и готови производи.

Магистерски студии
(Четири  и два семестри) 

Квалитет и безбедност на храна
Модули: Микробиологија, Квалитет и безбедност на храна, Етно-ботаника, Преработка на овошје и зеленчук.

Докторски студии (6 семестри)
Квалитет и безбедност на земјоделските производи
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Билјана ПЕТАНОВСКА-ИЛИЕВСКА

Редовен професор

Област: Хемија и аналитичка хемија

Катедра за квалитет и безбедност на храна

bpetanovska@fznh.ukim.edu.mk

Љубица КАРАКАШОВА

Редовен професор

Област: Преработка на зелечук и овошје

Катедра за преработка на овошје и 
зеленчук

lkarakosova@fznh.ukim.edu.mk

Силвана МАНАСИЕВСКА - СИМИЌ

Редовен професор

Област: Ботаника

Катедра за квалитет и безбедност на храна

silvanam@zf.ukim.edu.mk

Елизабета МИСКОСКА - МИЛЕВСКА

Вонреден професор

Област: Ботаника

Катедра за квалитет и безбедност на 
храна

miskoska@fznh.ukim.edu.mk

Ленче ВЕЛКОСКА-МАРКОВСКА

Доцент

Област: Хемија и аналитичка хемија

Катедра за квалитет и безбедност на храна

lencevm@fznh.ukim.edu.mk

Мирјана С. ЈАНКУЛОВСКА

Доцент

Област: Хемија и аналитичка хемија

Катедра за квалитет и безбедност на 
храна

jankulovska@fznh.ukim.edu.mk
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Фросина БАБАНОВСКА - МИЛЕНКОВСКА

Асистент

Област: Преработка на зелечук и овошје

Катедра за преработка на овошје и зеленчук

fb milenkovska@fznh.ukim.edu.mk

Марија ЃОРГОВСКА

Виш лаборант

Област: Квалитет и безбедност 
на храна

marijagj@fznh.ukim.edu.mk

Ленче ТРАЈКОВСКА

Лаборант

Област: Хемија

lenceimile@gmail.com

Гоце МИЛЕВСКИ

Виш Лаборант

Област: Ботаника

gmilevski@fznh.ukim.edu.mk
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ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА
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Институтот се фокусира на едукација и истражување во областа на применетата економија во земјоделството. Институтскиот кадар 
и студентите работат на широк спектар на теми на макро и микро економско ниво, со примарна грижа - користење на природните 
ресурси, продуктивност, профитабилност и одржливост на земјоделското производство, индустриска организација на системите на 
агро-храна, агробизнис менаџмент и маркетинг, финансии, земјоделската политика и руралниот развој. Во прилог на образовната 
и научна дејност, институтот, исто така учествува во подготовка на националните стратегии и програми за земјоделство и рурален 
развој, инвестициони програми, бизнис планови и елаборати.

КАТЕДРИ
Катедра за аграрна политика
Катедра за агробизнис
Катедра за рурален развој

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Додипломски студии (8 семестри)

Агроекономија
Во текот на студиите, студентите од агроекономската насока развиваат аналитички вештини за решавање на економските проблеми 
од областа на земјоделското производство, правилна употреба на природните ресурси, како и практично и теоретско знаење за 
собирање и анализа на податоци врз кои се базирани менаџирањето и политиката на донесување одлуки.
 
Магистерски студии 
(Четири и два семестри) 

Агроекономија

Докторски студии (6 семестри)

Агроекономија
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Миле ПЕШЕВСКИ

Редовен професор

Област: Менаџмент на фарми, 
Претприемништво

Катедра за агробизнис

mpesevski@fznh.ukim.edu.mk

Јован АЖДЕРСКИ

Редовен професор

Област: Рурален развој, Економика 
на земјоделството

Катедра за рурален развој

azderski@fznh.ukim.edu.mk

Ненад ГЕОРГИЕВ

Редовен професор

Област: Маркетинг на земјоделски 
производи, Однесување на потрошувачи

Катедра за агробизнис

gnenad@fznh.ukim.edu.mk

Драган ЃОШЕВСКИ

Редовен професор

Област: Финансиски менаџмент, 
Статистика

Катедра за рурален развој

gjdragan@fznh.ukim.edu.mk

Драги ДИМИТРИЕВСКИ

Редовен професор

Област: Аграрна политика 

Катедра за аграрна политика

ddragi@fznh.ukim.edu.mk

Александра МАРТИНОВСКА-СТОЈЧЕСКА

Вонреден професор

Област: Трошоци и калкулации, Таксации, 
Анализа на работење, Сметководство

Катедра за аграрна политика

amartinovska@fznh.ukim.edu.mk
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Ана КОТЕВСКА

Вонреден професор

Област: Агроменаџмент, Менаџмент
на сточарско производство

Катедра за аграрна политика

ana.kotevska@fznh.ukim.edu.mk

Емељ ТУНА

Доцент

Област: Институционална економија, 
Рурален развој

Катедра за рурален развој

emelj.tuna@fznh.ukim.edu.mk

Ивана ЈАНЕСКА - СТАМЕНКОВСКА

Доцент

Област: Сметководство, Трошоци и 
калкулации, Таксации, Анализа на работење

Катедра за аграрна политика

ijaneska@fznh.ukim.edu.mk

Ана СИМОНОВСКА

Доцент

Област: Финансиски менаџмент, 
Статистика

Катедра за рурален развој

ana.simonovska@fznh.ukim.edu.mk

Марина НАЦКА

Доцент

Област: Маркетинг на земјоделски 
производи, Однесување на потрошувачи

Катедра за агробизнис

marina.nacka@fznh.ukim.edu.mk

Верица НИКОЛОВСКА

Лаборант 

Област: Агроекономика 

vnikolovska@fznh.ukim.edu.mk
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ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈНИ ЕДИНИЦИ

ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИМЕНЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - ДИПОЗ
За подобро искористување на човечките и техничките ресурси, Факултетот за земјоделски науки и храна, во март 2002 година 
одлучи да ги зголеми своите активности преку создавање на истражувачко-образовен центар на само-одржлива основа, а 
со основна цел да се создаде институција која ќе работи во областа на земјоделството, да се прошират истражувачките 
активности и подобрат практичните знаења на студентите и земјоделците.
Главни цели на ДИПОЗ:
• Развој на истражувањето и примена на нови технологии;
• Контрола и квалитет на земјоделски производи и преработка;
• Континуирана едукација на сите засегнати страни во земјоделското производство со организирање;      

семинари и предавања;
• Производство и преработка на земјоделски производи;
• Консултантски услуги;
• Издаваштво.

ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА ПРИ ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА
Центарот за кариера при Факултетот за земјоделски науки и храна е главната врска меѓу студентите 
и бизнис секторот. Центарот за кариера одржува контакти со студентите кои дипломирале на ФЗНХ  
(алумни)  но, посветен е и кон идните генерации студенти. Кариерниот центар обезбедува информации 
што ќе го олеснат изборот на најсоодветна студиска програма за идните генерации студенти, како и 
условите за студирање и расположливите капацитети на Факултетот. Центарот соработува со повеќе од 
200 компании од областа на земјоделството и храната во Македонија, во кои се реализира 30 дневна 
практична работа за студентите, преку нивно ангажирање во различни периоди од годината, а во 
согласност со потребите и барањата на компанијата. На овој начин, студентите се во можност да се 
здобијат со практично искуство, потребно за нивната идна кариера, остваруваат и директен контакт со 
потенцијалните работодавци. За сите активности на Центарот за кариера студентите можат да добијат 
информации во канцеларијата на центарот на ФЗНХ или преку маил на: kariera@fznh.ukim.edu.mk 
Главни цели на Центарот за кариера се:
• Воспоставување на постојана врска помеѓу Факултетот, студентите и бизнис секторот;
• Информирање на студентите за вршење практична настава и организирање контакти со компании кои ги користат современите 

техники и технологии во областа на земјоделството и производството на храна;
• Олеснување на пристапот на студентите до работодавачите, како и обезбедување информации за можностите за вработување;
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• Одржување на соработката со студентите кои дипломирале (алумни), како и 
зајакнување на нивните активности со Центарот и со Факултетот;

• Промоција на ФЗНХ пред идните студенти, медиумите и други настани.
• Организирање работилници и семинари за студентите, со цел подобрување на 

нивните вештини, лични карактеристики, комуникација итн.
• Организирање теренски предавања на отворено, професионални посети на 

саеми, учество на симпозиуми, конгреси, работилници, средби на различни 
генерации, итн.

 

БИБЛИОТЕКА
Библиотеката на Факултетот има фонд од над 120.000 списанија и 28.000 книги 
и монографии од домашни и странски автори. Библиотеката има добиено статус 
на национален AGRIS Центар за Република Македонија. Центарот овозможува 
соработка со светски научни институции и индексирање на македонските автори 
во меѓународни бази на податоци. Библиотеката е полноправна членка на системот 
COBISS.MK. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 
Факултетот организира Меѓународен симпозиум за земјоделство и храна и многу други академски настани, опфатени во рамките 
на образовните или истражувачките проекти. Исто така, Факултетот ги поддржува сите сектори и под-сектори во рамките на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во однос на креирањето на земјоделската политика на РМ. Во 
исто време, Факултетот, преку својот кадар е вклучен во подготовката на закони, подзаконски акти, стратегии и национални 
програми за развој на земјоделството и руралниот развој во државата. Факултетот има силна соработка со голем број  невладини 
организации и со бизнис секторот.

СТУДЕНТСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ
Студентите учествуваат во управувањето на Факултетот преку нивните форми на организација.
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СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Со запишување на Факултетот за земјоделски науки и храна, сите студенти стануваат членови на Студентскиот парламент. 

Преку Студентскиот парламент, тие ги штитат и остваруваат своите права и интереси, можат да влијаат на процесот на 
развој на наставата, унапредување на студентскиот стандард и стимулирање на социјалниот живот, како и во спортските 

активности. Студентите претставуваат составен дел од секојдневниот живот на Факултетот. Тие се активно вклучени во 
сите органи на Факултетот и имаат блиска соработка со образовните и научни работници. Покрај тоа, Студентскиот 

парламент и неговите членови обрнуваат посебно внимание на вон-наставните активности, како што се спортот, 
студентските истражувања и рекреација. Во претходните години, спортските тимови на ФЗНХ биле признати како 

едни од најдобрите на Универзитетот, во земјата, и пошироко во регионот. Студентското истражувачко друштво и 
Планинарското друштво се формирани на Факултетот, а сите студенти може да се приклучат и да станат активни 

членови. На Факултетот активно работи и Меѓународната асоцијација на студентите за земјоделство, но исто 
така, студентите имаат активна соработка и со други меѓународни студентски организации, како што се 

IAESTE и BEST.

СПОРТ И ПЛАНИНАРЕЊЕ
Факултетот е препознатлив по неговите достигнувања и придонес во спортот, како во индивидуални, 

така и групни спортови: фудбал, кошарка, пинг-понг, одбојка и шах. Во рамките на Факултетот 
постои активно планинарското друштво „Агроном” уште од 1997 година. 

НАУЧНИ СЕКЦИИ
Студентското истражувачко друштво „Еурека” е совршена можност студентите да ги 

развијат истражувачките знаења и презентираат резултати од активностите надвор од 
студентските амфитеатри. Во рамките на ова истражувачко друштво, студентите може 

да бидат вклучени во организација на научно-истражувачки проекти, академски 
настани и да бидат ангажирани во различни форми на образование.

НАСТАНИ
Студентските смотри се одржуваат секоја година на денот на јубилејот на 

Факултетот. Овој настан е одлична можност за оние студенти кои сакаат да ги 
презентираат своите научни достигнувања во областа на земјоделството 

и производството на храната.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Факултет за земјоделски науки и храна има долга и активна меѓународна соработка, која се реализира во различни форми и 
области. За таа цел,  потпишани се голем број билатерални и мултилатерални договори за научна и техничка соработка, со сродни 
институции во регионот и во светот. Научната соработка најчесто се остварува преку проекти, студиски посети, специјализации 
и учество на курсеви, обуки, семинари, конференции и конгреси. Факултетот работи на континуирана надградба на знаења и 
вештини за својот кадар, во престижни странски научни институции под раководство на светски реномирани експерти. Најголемиот 
дел од активностите се поврзани со интензивна научна и истражувачка соработка, вклучувајќи и донации на опрема, што се 
реализира преку следниве програми: FAO/IAEA, UNIDO, EU FP програмата, Sida, SCOPES, TUBITAK, UNESCO, JICA и GTZ.  Соработката 
и мобилноста во областа на образованието најчесто се реализира преку TEMPUS проектите, CEEPUS и ERASMUS + програмите, 
како и преку билатерални договори со други високообразовни институции. Унапредувањето на науката и наставата се постигнува 
и преку предавања за пренесувања на искуства од страна на реномирани професори од првите 500 меѓународно рангирани 
универзитети.
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ФАКТИ И БРОЈКИ

• 1947 година, 16 декември - основање на Земјоделско-шумарскиот факултет, овој ден се слави секоја година како ден на 
Факултетот за земјоделски науки и храна;

• 1949 година, издадена првата диплома од прв степен студии;
• 1959 година, прва јавна одбрана на докторска дисертација;
• 1971 година, прва јавна одбрана на магистерски труд;
• 1975 година, Земјоделско-шумарскиот факултет  е поделен на два независни факултети: Земјоделски факултет и Шумарски 

факултет; 
• 1977-1989 година, Земјоделскиот факултет работи како работна организација со институти од областа на земјоделството;
• 1990 година, Земјоделскиот факултет работи како независна организација со три главни активности: образование, научни 

истражувања и применети активности;
• 1990 година, формирани нови студиски програми, вкупно четири;
• 1992-1994 година, во рамките на Земјоделскиот факултет е формирана  студиската програма ветеринарна медицина која 

подоцна резултира со формирање на Ветеринарен факултет, или денес Факултет за ветеринарна медицина;
• 1997 година, Земјоделскиот факултет отвори нова студиска програма, Земјоделска механизација;
• 2001 година, Земјоделскиот факултет воведе 10 нови студиски програми;
• 2001 година, Земјоделскиот факултет го воведе ЕКТС системот во процесот на наставата;
• 2004 година, Земјоделскиот факултет го промени името во Факултет за земјоделски науки и храна;
• 2005 година, Факултетот за земјоделски науки и храна има дисперзии на студиските програми во Струмица;
• 2009 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје има дисперзии на студиските програми во Прилеп;
• 2010 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје ја смени акредитација на постоечките наставни програми, и 

организираше  и акредитираше нови студиски програми;
• 2010 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје акредитираше 36 модули од вториот циклус на студии 

(последипломски студии) организирани во 10 студиски програми;
• 2014 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје акредитираше 6 студиски програми за докторски студии - 

трет циклус на образование;
• 2015 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје акредитираше 15 методи и 3 лаборатории за стручна и 

апликативна дејност на Факултетот.
• 2017 година, Факултетот акредитираше 5 лаборатории со 29 методи.
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
ул. 16-та Македонска бригада бр. 3, 

1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 3255100; Факс: +398 2 3134310,

www.fznh.ukim.edu.mk; contact@fznh.ukim.edu.mk


