СТУДИСКА ПРОГРАМА
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
ПРВ СЕМЕСТАР
Реден
број

Предмет

Фонд на
часови

Кредити

Наставник

-задолжителни предмети
1.

Агрометеорологија со
агроклиматологија

3+2+2

6

Проф. д-р Сребра Илиќ Попова

2.

Механизација

3+2+2

6

Проф. д-р Живко Давчев

6

Проф. д-р Биљана Петановска
Илиевска
Проф. д-р Мирјана С. Јанкуловска
Доц. д-р Ленче Велкоска Марковска

3.

Хемија
3+2+2

-изборни предмети (студентот покрај предметот Спорт и здравје (6) избира уште два предмета (4,5) од
листата на ФЗНХ за 1 семестар)
4.

3+2+2

6

5.

3+2+2

6

0+2

-

6.

Спорт и здравје (факултативен)
Вкупно

Факултет за физичка култура, спорт и
здравје

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Фонд на
часови

Кредити

Процесна техника

3+2+2

6

Проф. д-р Иле Цанев

Биохемија

3+2+2

6

Проф. д-р Зоран Поповски

Развој на хумани ресурси

3+2+2

6

Проф. д-р Драги Димитриевски

Статистика

3+2+2

6

Проф. д-р Драган Ѓошевски
Доц. д-р Ана Симоновска

Предмет

ВТОР СЕМЕСТАР
Реден
Предмет
број
-задолжителни предмети
1.
Екологија

Наставник

Фонд на
часови

Кредити

3+2+2

6

Наставник

Проф. д-р Елизабета Ангелова
Проф. д-р Силвана Манасиевска
Симиќ
2.
Ботаника
3+2+2
6
Проф. д-р
Елизабета Мискоска
Милевска
Проф. д-р Соња Ивановска
3.
Генетика
3+2+2
6
Проф. д-р Мирјана Јанкуловска
-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)

1

4.

6

5.

6

-

Практична настава

Практична настава
0+2
-

Вкупно

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Фонд на
часови

Кредити

Агроменаџмент

3+2+2

6

Проф. д-р Ана Котевска

Зоологија

3+2+2

6

Проф. д-р Катерина Беличовска

Основи на економија

3+2+2

6

Доц. д-р Емељ Туна

Основи на сточарско производство

3+2+2

6

Проф. д-р Сретен Андонов

Предмет

Наставник

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Реден
број

Предмет

Фонд на
часови

Кредити

Наставник

-задолжителни предмети
1.

Педологија

3+2+2

6

Проф. д-р Татјана Миткова
Доц. д-р Миле Маркоски

2.

Микробиологија

3+2+2

6

Проф. д-р Олга Најденовска

3.

Исхрана на растенијата

3+2+2

6

Проф. д-р Марина Стојанова

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
4.

6

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
5.

6
Вкупно

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Фонд на
часови

Кредити

Рурален развој

3+2+2

6

Проф. д-р Јован Аждерски

Физиологија на растенијата

3+2+2

6

Проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ

Предмет

Наставник

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Реден
број

Предмет

Фонд на
часови

Кредити

3+2+2

6

Проф. д-р Марија Вукелиќ Шутоска

3+2+2

6

Проф. д-р Владимир Џабирски
Проф. д-р Кочо Порчу

3+2+2

6

Проф. д-р Рукие Агич

Наставник

-задолжителни предмети
1.
2.
3.

Мелиорации со заштита од
ерозија
Екосточарство
Екоградинарство

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 4 семестар)

2

4.

6

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
5.

6
Практична настава

-

Практична настава

0+2

Вкупно

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Фонд на
часови

Предмет
Анатомија и физиологија
на домашни животни

3+2+2

Кредити

Наставник

6

Проф. д-р Методија Трајчев
Доц. д-р Димитар Наков

Економика на
земјоделството

3+2+2

6

Проф. д-р Јован Аждерски

Тревници

3+2+2

6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

Општо поледелство со
агроекологија

3+2+2

6

Проф. д-р Звонко Пацаноски

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Реден
број

Предмет

Фонд на
часови

Кредити

Наставник

-задолжителни предмети
1.

Квалитет на почви и води

3+2+2

6

Проф. д-р Татјана Миткова
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ

2.

Екоовоштарство

3+2+2

6

Проф. д-р Марјан Кипријановски

3.

Екополеделство

3+2+2

6

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
4.

6

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
5.

6
Вкупно

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Фонд на
часови

Кредити

Фитопатологија со фитофармација

3+2+2

6

Проф. д-р Раде Русевски
Проф. д-р Билјана Кузмановска

Основи на исхрана на животните

3+2+2

6

Проф. д-р Среќко Георгиевски

Предмет

Наставник

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Реден
број

Предмет

Фонд на
часови

Кредити

3+2+2

6

Наставник

-задолжителни предмети
1.

Стопанисување со
мелиоративните системи

Проф. д-р Марија Вукелиќ Шутоска

3

2.

Деградација и заштита на
почвите

3+2+2

6

Проф. д-р Татјана Миткова
Доц. д-р Миле Маркоски

3.

Наводнување

3+2+2

6

Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ

-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
4.

6

-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
5.

6
Практична настава

-

Практична настава

0+2

Вкупно

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 6 семестар
Предмет
Ентомологија со интегрална заштита
Маркетинг на земјоделски производи
Рибарство

Кредити

3+2+2

6

Проф. д-р Станислава Лазаревска

6

Проф. д-р Ненад Георгиев
Доц. д-р Марина Нацка

6

Проф. д-р Катерина Беличовска

3+2+2
3+2+2

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Реден
Предмет
број
-задолжителни предмети
1.

Фонд на
часови

Фертиригација

Наставник

Фонд на
часови

Кредити

3+2+2

6

2.

Наставник
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Крум Бошков

Еколозарство
3+2+2
6
Прописи во агроеколошко и
3.
3+2+2
6
Проф. д-р Елизабета Ангелова
органско земјоделство
-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
4.
6
5.

6
Вкупно

30

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 7 семестар
Предмет

Фонд на
часови

Кредити

3+2+2

Зоохигиена

Наставник

6

Проф. д-р Методија Трајчев
Доц. д-р Димитар Наков

Селeкција на растенијата

3+2+2

6

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

Селекција на домашни животни

3+2+2

6

Проф. д-р Владо Вуковиќ

6

Проф. д-р Соња Ивановска
Проф. д-р Мирјана Јанкуловска

Современи генетски методи
ОСМИ СЕМЕСТАР
Реден
број

Предмет

3+2+2

Фонд на
часови

Кредити

Наставник

4

-задолжителни предмети
Биолошка разновидност
1.
во земјоделството
Пчеларство со пчелни
2.
производи

Проф. д-р Соња Ивановска
Проф. д-р Кочо Порчу
Проф. д-р Хрисула Кипријановска
3+2+2
6
Доц. д-р Александар Узунов
Проф. д-р Станислава Лазеревска
Интегрална заштита на
3.
3+2+2
6
Проф. д-р Раде Русевски
растенијата
Проф. д-р Звонко Пацаноски
-изборни предмети (студентот избира два предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
4.
6
3+2+2

6

5.

6

-

Практична настава
0+2

-

Практична настава
Дипломска работа

Дипломска работа
0+3
5

Вкупно

35

Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Предмет
Лековити и ароматични растенија
Самоникнати хранливи и отровни растенија

Фонд на
часови

Кредити

3+2+2

6

Проф. д-р Зоран Димов

6

Проф. д-р Елизабета Мискоска
Милевска

3+2+2

Наставник

Трошоци и калкулации

3+2+2

6

Проф. д-р Александра Мартиновска Стојческа
Доц. д-р Ивана Јанеска Стаменковска

Принципи за квалитет и безбедност на
храна

3+2+2

6

Проф. д-р Соња Србиновска
Доц. д-р Душица Санта

5

СТРУЧЕН ОДНОСНО НАУЧЕН НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО
ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Стручниот, односно научниот назив со кој се стекнуваат студентите по завршување на оваа
студиска програма е дипломиран земјоделски инженер, студиска програма Екоземјоделство.

6

СТУДИСКА ПРОГРАМА
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
- ПРИЛОГ 3 Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Агрометеорологија со агроклиматологија

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

Организатор на студиската програма
(единица, односно институт,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
катедра, оддел)

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година / I
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Сребра Илиќ Попова

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни списанија.

Екоземјоделство

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Проучување на комплексното влијание на метеоролошките и климатските услови врз
живиот свет и врз земјоделското производство. Изработка на програми на интеракција помеѓу времето
и земјоделските култури, домашните животни, растителните болести, и корисните и штетните инсекти
во екосферата.
11. Содржина на предметната програма:
1.
Вовед, Појава и развој на метеорологијата, климатологијата и агроклиматологијата.
2.
Предмет, задачи и методи на истражување на климатологијата и агроклиматологијата.
3.
Светска метеоролошка организација.
4.
Време и Клима. Метеоролошки елементи и појави. Климатски елементи, фактори и
модификатори. Меѓународни метеоролошки ознаки.
5.
Атмосфера.
6.
Влијание на факторите на надворешната средина врз растителните организми.
7.
Извори на топлина на земјината површина и за атмосферата. Сончево зрачење.
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмосферата.
Атмосферско невреме.
9. Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет.
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондензација и сублимација на водената пара во
атмосферата.
11.
Магла. Облаци.
12.
Врнежи. Влијание на врнежите врз живиот свет.
13.
Воздушен притисок. Воздушни струења во атмосферата. Дејство на ветерот.
14.
Неповолни временски појави кои влијаат врз растот и развојот на растенијата.
15.
Агроклиматски информации за потребите на земјоделството. Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија.
16.
Агроклиматски и фенолошки билтен.

7

12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, консултации и континуирана подготовка и
презентација на однапред дадени методски единици, гостин на предавања, одбрана на проектна задача
итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии,
консултации, индивидуална климатска и графичка анализа на метеоролошки и климатски податоци.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,

30+30

часови

тимска работа
16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

бодови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

50

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

20

17.3

Активност и учество

30

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

8

1.

Сребра Илиќ Агрометеорологија со
Попова
климатологија

2001

2.

Сребра Илиќ Практикум по
Попова
агроклиматологија

2003

Дополнителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

1.
Зиков М

Меторологија и
климатологија
со климатски
промени

2005

2.

Penzar I, Penzar
Branka

Agroklimatologija

2000

3.

Rumul Mirjana

Metorologija

2005

4.

Seemann J.,
Chirkov Y.I., Lomas Agrometorology
J., Primalut B.

22.2

Прилог бр.3

Издавач

Година

1979

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Механизација

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година /
I семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Живко Давчев

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од: Механизација, Овоштарство,
Лозарство, Градинарство итн...

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните карактеристики
на погонските и приклучните машини во органското земјоделси, стандарди и услови на нивна
употреба во различни технологии на производство.

9

11. Содржина на предметната програма: Вовед во проблематиката при користење на земјоделската
техника, нејзината улога во нејзиното загадување
Механизација како извор на загадувач на земјоделските површини.
Погонските материјали како извор на загадувач во земјоделството и мерки за смалување на
загадувањето. Производство и примена на биодизел и екодизел гориво кај погонските машини.
Влијанието на одниот механизам на погонските машини врз почвената структура. Влијанието на
технологијата на обработка на некои параметри при набивање на почвата при различни услови на
работа. Примена на алтернативни видови на енергија во земјоделтвото за смалување на
загадувањето. Конструктивни параметри на современата земјоделска техника во зачувување на
животната средина.
Предлог мерки за нови конструктивни решенија на земјоделската техника со мерки за подобрување
на експлоатацијата за смалување на загадувањето на земјоделките површини. Мерки за
рационализација на работните процеси во земјоделството со мерки за смалување на загадувањето.
Примена на техничко-технолошки мерки за смалување на загадувањето при преработка на
земјоделките производи со примена на стандардите ЕЕЦ, ОЕЦД Видови на материјали за изработка
на процесна техника и нивното влијание на загадувањето на финалните производиж Мониторинг,
справи и инструменти, методи на мерење на загадувањето при примена на земјоделската техника.
Реализација на современата производна технологија при органско производство. Примена на машини
и апарати во организирано органско производство Теренска настава
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на наставните
активности

15.1 Предавања – теоретска 45
настава

часови

15.2 Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа
16. Други форми на
активности

часови

16.1 Проектни задачи

15

часови

16.2 Самостојни задачи

15

часови

16.3 Домашно учење

45

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

80

бодови

17.2

Семинарска работа/проект

10

бодови

(презентација: писмена и усна)
17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

10

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

1.

Механизција-

22.1

Проф.д-р
Живко
Давчев

Издавач

Година

2.
3.
Дополнителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

22.2

2.
3.

Прилог бр. 3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Хемија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година /
I семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
Доц. д-р Ленче Велкоска-Марковска
Проф. д-р Мирјана С. Јанкуловска

7.

Број на ЕКТС кредити

6

11

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од неорганска и органска хемија
предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување теоретски знаења од општа, неорганска и органска хемија. Стекнување основни
практични вештини за работа во лабораторија при изведување на реакции од квалитативна и
квантитативна хемиска анализа, подготовка, разредување и мешање на раствори.
11. Содржина на предметната програма: Вовед (хемија-природна наука), материја и енергија, својства на
супстанците, структура на атомот (атомското јадро и електронската обвивка), електронска структура,
квантно-механички модел на атомот, периоден систем на елементи, релативна атомска и молекулска
маса, класификација на елементите во периодниот систем, општи каректеристики на елементите по
групи, водород и вода, елементи од I, II, XIV, XV, XVI и XVII, група на периодниот систем, биогени
елементи, валентност, структура на молекули, хемиски врски, основни типови на неоргански
соединенија (оксиди, хидроксиди, киселини и соли), хемиска термодинамика, хемиска кинетика,
хемиска рамнотежа, раствори, квантитативен состав на раствори, раствори на електролити,
рамнотежи во раствори на електролити, теории за киселини и бази, водороден показател, хидролиза,
пуфери, индикатори, оксидо-редукциони и електрохемиски процеси, електролиза.
Вовед во органска хемија, формули за претставување на органските соединенија, изомерија,
хибридизација, класификација на органските зоединенија, заситени и незаситени јаглеводороди
(алкани, алкени, диени, алкини), циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати на
јаглеводородите, хидроксилни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, карбонилни
соединенија, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини (естери,
анхидриди, амиди и ацил халогениди), масти и масла, јаглехидрати, азотни органски соединенија,
хетероциклични органски соединенија.
Практична настава: номенклатура на неорганските соединенија, оксидациски броеви, квалитативна
анализа (катјони од I аналитичка група и анјони), квантитативна анализа, волуметриски методи
(неутрализација и оксидо-редукција), стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и
густина), стехиометриски задачи за квантитативен состав на раствори (количинска и масена
концентрација), разредување и мешање на раствори, номенклатура на органски соединенија,
квалитативна хемиска анализа на органски соединенија (алкохоли, феноли, кетони и алдехиоди),
квалитативна хемиска анализа на органски киселини (млечна, винска, лимонска и салицилна).
12. Методи на учење: Интерактивнио предавања подржани со компјутерски и видео презентации со
активно учество на студентите, преку дискусии, консултации, одбрана на проектни задачи. Вежбите
по предметот ќе се изведуваат индивидуално во лабораторија со што студентот ќе стекне практични
вештини за правење на хемиска анализа. Ќе се практикуваат дискусии, и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски, теренски),
семинари, тимска
работа

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

40

бодови

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

бодови

17.3

Активност и учество

бодови
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18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5

од 51 бода до 60 бода 6
од 61 бода до 70 бода 7
од 71 бода до 80 бода 8

(пет)

(F)

(шест)

(E)

(седум) (D)
(осум)

(C)

од 81 бода до 90 бода 9

(девет) (B)

од 91 бод до 100 бода 10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

хемија
скрипта за
студентите
од
Факултетот
за
земјоделски
науки и
храна

Факултет за земјоделски
науки
и храна-Скопје

2011

Проф. д-р Биљана
ПетановскаИлиевска и Доц. др Лила
Водеб

22.1

2.
3.
4.
5.
Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.
О. Бауер

Општа и
неорганска
хемија

Земјоделски факултетСкопје

1999

О. Бауер

Органска
хемија

Земјоделски факултетСкопје

2001

2.
3.
4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии
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1.

Наслов на наставниот
предмет

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

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

Процесна техника

Екоземјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор,
трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска
година/семестар

Прва година
/ I семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Иле Цанев

9.

Предуслови за
запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од: Механизација, Овоштарство,
Лозарство,Физика, Градинарство итн...

Број на ЕКТС кредити

7.

6

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните карактеристики
на различните линии на машини за преработка на земјоделски производи, правилна нивна
експлоатација, искористување, регулација, сервис и одржување.
11. Содржина на предметната програма: Вовед, Линија на машини за преработка на грозје, линија на
машини за преработка на овошје и зеленчук, Машини и опрема за манипулација, машини и опрема
за доработка на пчелни производи, внатрешен и надворешен транспорт, линија на машини за
преработка на тутун, сушари, климатизација и вентилација, линија на машини за манипулирање на
земјоделски производи, машини за калибрирање, сортитање, пакување и амбалажирање. Енергетски
биланс, ладилна опрема, (Линија на машини во кланична индустрија) и друго
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на
време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото 45+30+30+75=180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)
време
15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

часови

15.2

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

30+30

16. Други
форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

80

бодови

14

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

бодови 10

10

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

(D)
(седум)
(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и
полагање
на завршен испит
20. Јазик на кој се
изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на
квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

1.

Доц.д-р
Иле
Цанев

Процесна техника ФЗНХ
– интерна скрипта

Година

2.
3.
4.
5.
Дополнителна литература
Ред.
број

22.2

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.
2.
3.
4.
5.

15

6.

16

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Биохемија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година/ I
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Зоран Т. Поповски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Претходни општи предзнаења од хемија и биологија

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Преку наставната дисциплина Биохемија, студентите ќе се запознаат со биохемискиот состав на живите
организми и процесите кои се случуваат во нив.
11. Содржина на предметната програма:
Дефиниција, поделба, историски развој, значење, раствори, вода, минерални материи,
јагленихидрати, липиди, протеини, ензими, витамини, хормони, метаболизам, заеднички патишта на
метаболизмите на различните соединенија
12. Методи на учење:
Предавања пропратени со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на групни
проектни задачи
Вежбите се лабораториски, во најголем дел индивидуални и повремено групни и демонстрациони.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

часови

15.2

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

часови

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

30+30

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена
и усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

80

бодови
бодови 10

10

бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

(седум) (D)
(осум)

(C)

17

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Учество на вежби и предавања над 70%

20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ

2007 - 2011

1.

Д-р Зоран Т. Поповски Биохемија –
Д-р Благица Р.
авторизирана
Димитриевска
скрипта

2.

Д-р Зоран Т. Поповски Водич низ
Д-р Благица Р.
практична настава
Димитриевска
по биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

Џекова и сор.

Биохемија

Форум

2003

Божидар Николиќ

Биохемија

Медицинска књига Београд

1985

3.
4.
5.

David L. Nelson, Michael Lenninger principles
M. Cox
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009

18

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Развој на хумани ресурси

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година /
I семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Драги Димитриевски

9.

Предуслови за запишување на предметот

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Стекнување знаење за значењето на хуманите ресурси во органиацијата и неговот континуиран
развој.
• Идентификација на потребата од хуманите ресурси, начините на привлекување на хумани ресурси
во организацијата, развојот на хуманите ресурси и оценувањето на нивната извршност.
• Стекнување основни вештини за составување и оценување на пријави за работа.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во хумани ресурси. Поим. Значење на развојот на хуманите ресурси на национално ниво.
Промени во структурата на хуманите ресурси. Хуманите ресурси во земјоделството.
2. Планирање на хуманите ресурси. Прогнозирање на хуманите ресурси. проценка на внатрешната
работна сила. Планирање на замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија - CV. Препораки. Сортирање на
пријавите. Интернационални варијанти.
5. Селекција на хумани ресурси. Поим. Цели на селективниот процес. Кандидати и избор.
6. Селективни методи. Валидност и доверливост на селективните методи. Селективни интервјуа.
Напредни селективни методи: психометриски тестови, работни примероци, центри за проценка.
7. Развој на хуманите ресурси во организациите. Идентификација на развојните потреби. Методи за
развој на хуманите ресурси. Управување и развој на таленти.
8. Мотивација. Поим и видови на мотивација. Теории на мотивација. Мотивациони поттикнувања
9. Процеси на учење. Теории за учењето. Дефиниција за учење. Разбирање на процесот на учење.
Карактеристики на возрасни ученици. Мотивација за учење. Стратегии и стилови за учење.
Транфер на знаење. Учење базирано на работа. Учење за личен и професионален развој.
10. Изградба на ефикасни тимови. Дефиниција на тим. Значење и придонес на тимовите. Местото на
тимовите во развојот на хуманите ресурси. Градење на ефикасни способности на групата.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични случаи,.
Практичната работа се реализира со дискусии, студии на случај, изработка на индивидуални
семинарски работи и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

часови

19

Форми на
наставните
активности

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски,
теренски), семинари,
тимска работа

часови

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

80

бодови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови 10
10

до 50 бода

бодови
5

(пет)

(F)

6

(шест)

(E)

од 51 бода до 60
бода
од 61 бода до 70
7

(седум) (D)

бода
од 71 бода до 80
8

(осум)

(C)

бода
од 81 бода до 90
9

(девет) (B)

10

(десет) (A)

бода
од 91 бод до 100
бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Изработена семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

1.

Матис Р.Л.,
Џ.Х.Џексон

Управување
со човечки
ресурси

2.

Димитриевски Д., А. Развој на
Котевска
хумани
ресурси

Издавач
Магор, Скопје

ФЗНХ, Скопје, интерна
скрипта

Година
2010

2010

3.
4.
5.
22.2

Дополнителна литература

20

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.
2.
3.
4.
5.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Статистика

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година / I
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Драган Ѓошевски Доц. д-р
Ана Симоновска

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од МАТЕМАТИКА
предметот

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоците.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во статистика, Етапи на статистичко проучување, Статистички серии, Табеларно и графичко
прикажување на податоци, Средни вредности, Мерки на варијација, Дистрибуција на фреквенции,
Основи на веројатност, Комбинаторика, Статистичко оценување, Тестирање на статистичка значајност,
Анализа на варијанса, Релативни броеви, Трендови, Корелација и регресија
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни и индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
Активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

15.2

Вежби (лабораториски,
30+30
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа

часови

16. Други форми на

16.1

Проектни задачи

часови

15

часови

21

активности

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

60

бодови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови 30
10

бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

(D)
(седум)
(осум)

(C)

(девет) (B)

од 91 бода до 100
10

(десет)

(A)

бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

РЕДОВНО СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВА

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски
21. Метод на следење на квалитетот на Анонимна анкета на студентите
наставата
22. Литература
Задолжителна
литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

1.

СТАТИСТИКА
ПРАКТИКУМ

ДРАГАН
ЃОШЕВСКИ

Издавач

Година
2005

2.
3.
4.
5.
Дополнителна
литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

1.

Статистика за
бизнис и
економија

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 1999

СЛАВЕ
РИСТЕСКИ

Година

2.

22

3.
4.
5.
6.

23

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година / II
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Елизабета Ангелова

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од природните науки

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел студентите да стекнат знаења, вештини и способности кои им се потребни за
набљудување, анализа и интерпретација на фактите поврзани со екологијата на растенијата и
животните еколошките системи и законитостите на биосферата и животната средина.

11.

Содржина на предметната програма: Поим и значење на екологијата. Историски развој на
екологијата како наука. Екологијата денес. Аутекологија и основни животни процеси и еколошки
фактори. Абиотички фактори, Еколошка валенција и еколошка ниша. Биотички фактори.
Комензализам. Симбиоза и видови симбионтски односи. Компетиција. Предаторство. Демекологија и
Синекологија. Карактеристики на популацијата: густина на популацијата, фактори кои влијаат на
густината на популацијата. Животни циклуси и степен на преживување интерспециски и
интраспециски односи. Концепт на еколошките системи. Распоред и основни карактеристики на
макроекосистемите. Екосфера. Дефиниција за екосфера. Биосфера. Техносфера. Екосистем.
Животни области и биоми. Односи и типови на исхрана. Синџири на исхрана. Примарни продуценти.
Секундарни продуценти. Биолошка продукција и продуктивност на екосистемите. Кружење на
биогените елементи во биосферата. Биоакумулација. Еколошка магнификација. Структура на
заедниците. Промена на заедниците – Сукцесии. Копнени еколошки системи: тундра и поларни
подрачја, пустињи и полупустињи, бореални шуми, умерен и тропски појас, медитерански подрачја,
планински подрачја и подземни подрачја. Еколошки системи на копнените води: лентички еколошки
системи (езера) и лотички еколошки системи (реки). Природни ресурси. Енергија. Видови енергија.
Енергетски ресурси. Обновливи и трајни ресурси. Необновливи ресурси. Биодиверзитет. Дефиниција
и значење на биодиверзитетот. Видови биоресурси. Биотехнологија. Категории на биодиверзитет.
Екосистемски диверзитет. Причини за загрозување на диверзитетот. Деградација на животната
средина. Причини за деградацијата на животната средина. Природни процеси и појави како причини
за пореметување на животната средина.Техничко технолошкиот развој како причина за деградација
на животната средина. Влијание на човекот врз еколошките системи.Принципи на одржлив развој и
Агенда 21.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

Екологија

7.

Предавања – теоретска
настава

Број на ЕКТС кредити

45

6

часови

24

16.

17.

Форми на
наставните
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
30+30
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа

часови

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

90

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

5

Активност и учество

5

17.3
18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

бодови
5

од 51 бода до 60 бода 6

(пет)

(F)

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода 7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода 8

(осум)

од 81 бода до 90 бода 9

(C)

(девет) (B)

од 91 бода до 100
10

(десет) (A)

бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовност на предавања и вежби и положени тестови

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Elizabeta Angelova

Ekologija
(avtorizirana
skripta)

2.

Smith R.L., Smith
T.M.,

Elements of
Ecology.

Benjamin/Cummings
Science Publishing.

2000

Krohne D.T.

General
ecology

Wadsworth Publishing
Company.

1998

Lampert, W.,
Sommer, U.

Limnoecology
Ecology of
Lakes and
Streams.

Oxford University
Press,
New York

1997

22.1
3.

4.

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

25

Прилог бр.3

1.

Mitsch, W. J

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New

1994

2.

Moss, B.

Ecology of Fresh
Waters

Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1998

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Ботаника

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Силвана Манасиевска-Симиќ
Проф. д-р Елизабета Мискоска-Милевска

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од предметот биологија за средно
образование

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставната програма на предметот ботаника
студентите ќе се запознаат со цитолошките, анатомските и морфолошките карактеристики на
растенијата што претставува фундаментална основа за апликација на тие сознанија во повеќе
дисциплини во областа на земјоделството. Систематиката на растенијата дава можности студентите
да се запознаат со систематските категории кои опфаќаат културни, крмни, плевелни, штетни и
отровни растенија. Всушност, преку предметот ботаника студентите се запознаваат со оние
особености на растенијата коишто понатаму се продлабочуваат и прошируваат во предметите од
погорните студиски години. Предметот ботаника ја претставува теоретската основа врз која
понатаму треба да се темели практичната работа на идниот земјоделски инженер.Предметот
ботаника овозможува стекнување основни вештини за микроскопирање, изработка на микроскопски
препарати, како и детерминација на растенијата, за што праксата покажува дека е навистина
потребно за првилно формирање на идниот земјоделски инженер. Стекнатите теоретски и
практични знаења по предметот ботаника им овозможуваат на идните земјоделски инженери
правилен избор на материјал за работа како и соодветен методолошки пристап во работата.

Прва година / II семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

26

11.

Содржина на предметната програма: Поделба на ботаниката; Растителна клетка; Хемиско состав на
протопластот; Основен матрикс; Органели; Јадро; Хромозоми; Митоза; Мејоза; Ергастични материи;
Вакуола (клеточен сок); Клеточен ѕид; Меристемски ткивa; Кожни ткива; Паренхимски ткива;
Mеханички ткива; Спроводни ткива; Спроводни снопчиња; Ткива за лачење; Морфологија,
примарна и секундарна градба на корен; Метаморфози на корен; Ризосфера; Изданок; Пупка;
Разгранување; Примарна градба на стебло кај Monocotyledonae и Dicotyledonae; Секундарна градба
на стебло кај Dicotyledonae; Морфологија на лист; Анатомска градба на лист; Агол на дивергенција;
Метаморфози на лист; Размножување (вегетативно); Полово размножување кај скриеносемениците;
Цвет, делови на цветот и нивна градба; Микроспорогенеза; Макроспорогенеза; Цветање; Соцветија;
Опрашување; Пренесување на полен; Двојно опрашување; Семе; Апомиксис; Класификација на
семе; Плод; Систематика на плодови; Разнесување на плодови и семиња; Систематиката како
ботаничка дисциплина; Систематски (таксономски) категории; Карактеристики на скриеносемените
растенија (Monocotyledonae и Dicotyledonae); Фамилии: Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae,
Urticaceae, Caryophyllaceae, Amarantaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Cucurbitaceae,
Brassicaceae, Primulaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Apiaceae,
Convolvulaceae, Cuscutaceae, Boraginаceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Asteraceae,
Liliaceae, Alliaceae и Poaceae.

12.

Методи на учење: Предавањата ќе се реализираат со комјутерски презентации, ќе се практикуваат
дискусии, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Вежбите ќе бидат лабораториски. Ќе се практикува кратка презентација на теоретскиот дел поврзан
со практичната работа. Индивидуална изработка на микроскопски препарати и нивно заедничко
набљудување и дискутирање. Заедничко детерминирање на растенија и изведување на теренска
настава при што им се овозможува на студентите организирано собирање на раститенија потребни
за изработка на хербар.

13.

Вкупен расположлив фонд на
време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на
расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на

15.1

Предавања – теоретска настава

наставните 15.2
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
комсултации, семинари, тимска
работа

Други
форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови
бодови

16.

17.

часови
30 + 30

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10

Активност и учество

10

17.3
18.

45

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

(седум) (D)
(осум)

(C)

27

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовност на вежби и предавање на хербар

20.

Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

1.

Р. Групче

Наслов
БОТАНИКА

2.

3.
22.1

4.

5.

Издавач

Година

НИО“Студентски
збор”,Скопје

1994

Универзитет
“Кирил и
Методиј”,
Скопје

Р. Групче, Е.
Лозинска

Практикум по ботаника-анатомија
на растенијата,

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
МанасиевскаСимиќ,
Елизабета
Мискоска Милевска

Скрипта за лабораториски вежби
по ботаника наменета за
студентите на Факултетот за
земјоделски науки и храна, Скопје

2010

Елизабета
Мискоска Милевска

Ботаника (интерна скрипта за
предавања наменета за
студентите на Факултетот за
земјоделски науки и храна, Скопје

2011

Ангелов И.,
Станковиќ Л.,
МанасиевскаСимиќ
С., Мискоска
Милевска Е.

Практикум по ботаника. ФЗНХ,
Скопје,

2016

1983

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

28

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година/семестар

Прва година / II
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Соња Ивановска
Проф. д-р Мирјана Јанкуловска

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Познавања од ботаника, хемија и биохемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот ги воведува студентите во основните
законитости при наследувањето на својствата и променливоста на организмите

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед. Поделба на генетиката. Структура, функција и организација на хромозоми. Делба на клетка,
Мејоза. Поим за геном. Структура и функција на ДНК и РНК. Организација на ДНК во хромозомите.
Репликација на ДНК. Генетски код. Видови РНК и нивна улога. Транскрипција на иРНК. Синтеза на
протеини. Генетска регулација на синтеза на протеини. Генетски модификации и трансформации.
Поим за генетско инженерство. Молекуларни маркери. Оплодување кај растенијата и животните.
Размножување без оплодување: партеногенезис и партенокарпија. Репродукција на бактерии,
бактериофаги и габи. Наследување на својствата по Мендел. Интеракција на гени. Мултипли алели.
Квантитативно наследување. Врзани гени. Кросинговер. Детерминација на полот. Полово врзани
својства. Екстрануклеарно наследување. Меѓувидова и меѓуродова хибридизација. Трансплантација.
Инбридинг и хетерозис. Промени во бројот на хромозомите. Промени во структурата на хромозомите.
Мутации.

12.

Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски презентации и со користење слајдови,
интерактивни предавања, вежби, работа во тимови, студија на случај, гостин на предавања, самостојна
изработка, одбрана на проектна задача, учење со помош на компјутер (разговор, форуми, дискусиони
групи, консултации)

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

30+30

часови

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

17.

Генетика
Екоземјоделство

7.

Број на ЕКТС кредити

6

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

50

бодови
бодови 40

10

бодови

29

18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода 10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература

(седум) (D)
(осум)

(C)

Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Стојковски Ц.,
Ивановска С.

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска
С.,Скопје

2002

2.

Соња Ивановска,
Љупчо Јанкулоски,
Мирјана
Јанкуловска

Интерна
скрипта за
вежби Работна
тетратка по
генетика

3.

Antony J.F. Griffiths,
Susan R. Wessler,
Richard C. Lewontin,
Sean B. Carroll

Introduction
to Genetic
Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Соња Ивановска,
Љупчо Јанкулоски,
Мирјана
Јанкуловска

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011

22.2

2.
3.

30

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Агроменаџмент

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година/
II семестар

8.

Наставник

Проф. д-р. Ана Котевска

9.

Предуслови за запишување
на предметот

-

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за: развојот на теоријата на менаџментот, основните функции на менаџментот,
со посебен осврт на специфичностите на земјоделското производство, организациските форми во
земјоделското производство, и користењето на напредната информатичка технологија за
зголемување на извршувањето.
Стекнување основни вештини за: анализа на опкружувањето на менаџментот, составување на
бизнис план, раководење и работа со луѓе, одлучување со употреба на информатичка технологија.

11.

Содржина на предметната програма:
Дефиниција на менаџмент. Фактори и специфичности на земјоделското производство. Теории на
менаџмент. Менаџмент опкружување и предизвиците кои произлегуваат од него. Алатки за
оценување на опкружувањето. Функции на менаџментот. Планирање и стратегија. Бизнис план и
бизнис модел. Одлучување. Организациска структура. Раководење. Нивоа и вештини на менаџерите.
Координација, комуникација и мотивација. Организациска контрола. Менаџмент на малиот бизнис.
Организациски форми во земјоделското производство. Користење на напредна информатичка
технологија за зголемување на извршувањето.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски,
теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

7.

Број на ЕКТС кредити

6

часови
часови

31

17.

18.

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

80

бодови
бодови 10

10
до 50 бода

бодови
5

(пет)

(F)

6

(шест)

(E)

од 51 бода до 60
бода
од 61 бода до 70
7
од 71 бода до 80

(D) бода

8

(седум)

(осум)

(C)

бода
од 81 бода до 90
9

(девет) (B)

10

(десет)

бода
од 91 бода до 100
(A)

бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Поднесена проектна задача

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна
литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Gareth R. J., J.M.
George

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Дополнителна
литература

22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Шуклев Б.

Менаџмент

Економски
Факултет, Скопје

1999

2.

Кралев Т.

Основи на
менаџментот.

Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје

1995
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3.

Прилог бр.3

Грифин Р.В.

Серии на
достигнувања
на студентите:
основи на
менаџментот

Генекс, Кочани

2010

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Зоологија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година/ II
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Катерина Беличовска

9.

Предуслови за запишување на
предметот

/

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае студентите
со основите на зоологијата, науката за животните, со посебен осврт на животните кои имаат
значителна улога и влијание во земјоделските науки и практика.

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед, Философија на природата,Општа зоологија, Големина, форма и симетрија кај животните,
Цитологија, Хистологија, Органологија, Анатомско-топографски термини и описни имиња,
Одделни органски системи и апарати во животинскиот свет, Сетила, Стадиуми на развиток на
животните, Регенерација, Трансплантација, Клонирање, Имунитет, Осмотска и јонска регулација,
Биолуминисценција, Етологија, Екологија, Зоогеографија, Палеонтологија, Еволуција,
Систематика на животните, Важни животни во земјоделските и сточарските земјоделски гранки.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации,
гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски,
лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

15.1

Предавања –
теоретска
настава

45

часови

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски,
теренски),

30+30

часови
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семинари,
тимска работа

16.

17.

Други форми на
активности

Проектни
задачи

15

часови

16.2

Самостојни
задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови
бодови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

10

Активност и учество

10

17.3
18.

16.1

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

бодови
5

(пет)

(F)

6

(шест)

(E)

од 51 бода до
60 бода
од 61 бода до
7
70 бода

(D)
(седум)

од 71 бода до
8

(осум)

(C)

9

(девет)

(B)

10

(десет)

(A)

80 бода
од 81 бода до
90 бода
од 91 бода до
100 бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовно апсолвирана теориска и практична настава

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Naumovski
M.,
Беличовск
а К.

Зоологија

Графотисок,
Скопје

2009
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2.
Списанија

Глас на
животните 1-9

Срце за
животните,
Скопје

2005-2008

3.
Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

22.2

Прилог бр.3

2.

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Основи на економија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Прва година / II
семестар

8.

Наставник

Доц. д-р Емељ Туна

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од социологијата, филозофијата и
предметот
економијата.

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите со
фундаменталните законитости во економската анализа, кои понатаму ќе им послужат за полесно
совладување на специјализираните економски дисциплини што се изучуваат во погорните години од
студирањето.
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11. Содржина на предметната програма:
Вовед во економија; Природата на економијата; Темелните економски проблеми; Микроекономија:
Основни елементи на понудата и побарувачката; Теорија за производството и граничниот производ;
Производна функција; Анализа на трошоците; Основни пазарни структури; Распределба на доходот;
Државата и бизнисот; регулативна улога на државата; Макроекономија: Основни поими и цели на
макроекономијата; Мерење на националниот производ и доход; Потрошувачка, Штедење и
инвестиции; Пари и банки, економски раст и развој; Економски циклус; Невработеноста и
инфлацијата; Макроекономски политики; Меѓународна економија; Алтернативни економски политики;
Меѓународна економија; Алтернативни пристапи.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
Активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

часови

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски,
теренски),
консултации,
семинари, тимска
работа

30+30

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

бодови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

бодови

17.3

Активност и учество

бодови

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5

(пет)

(F)

6

(шест)

(E)

од 51 бод до 60
бода
од 61 бод до 70
7

(седум) (D)

бода
од 71 бод до 80
8

(осум)

(C)

бода
од 81 бод до 90
9

(девет) (B)

10

(десет) (A)

бода
од 91 бод до 100
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бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски или Англиски
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Основи на
економија

Економски факултет,
Скопје

2010

Фити Таки

22.1
2.
3.
4.
5.
Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
22.2

Наслов

Менкју Грегори Принципи на
економијата

Издавач

Година

Намапрес, Скопје

2009

2.
3.
4.
5.
6.
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Основи на сточарско производство

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар Прва година /
II семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување Претходни општи предзнаења од: фундаменталните агрономски
на предметот
дисциплини. пристап до интернет и до стручно-научни списанија

7.

Број на ЕКТС кредити

6

Проф. д-р Сретен Андонов

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е фокусирана на развивање на знаења за биолошките особини на домашните животни
кои се основа за натамошно продлабочување во изучувањето на технологиите на одгледување за
поедините видови, и специфичностите на соодветното производство, како и интегрален дел од
сточарството.
11. Содржина на предметната програма:
Увод. Место, значење и улога на сточарството во земјоделското производство. Питомо, стопанско и
домашно животно. Потекло на домашните животни, место и време и причини за доместикација.
Дефиниција на поимот раса. Поделба на расите. Биолошки особини на расата. Влијание на
надворешните фактори врз домашните животни (исхрана, почва). Влијание на надворешните фактори
врз домашните животни (клима и човекот). Конституција и основни конституциски типови,
Конституциски грешки, конституција и здравје, Темперамент, Кондиција на домашните животни.
Екстериер значење и улога, проценка на екстериерот Зоотехнички мрки и евиденција во
сточарството. Основи на говедарство. Основи на овчарство. Основи на козарство. Основи на
свињарство. Основи на живинарство.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски,
теренски),
консултации,
семинари, тимска
работа

часови
часови
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16. Други форми на 16.1
активности
16.2
16.3

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

80

бодови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови 10

10

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

бодови
5

(пет) (F)

6

(шест) (E)

од 51 бода до 60
бода
од 61 бода до 70
7
бода

(D)
(седум)

од 71 бода до 80
8

(осум) (C)

бода
од 81 бода до 90
9 (девет) (B)
бода
од 91 бода до 100
10

(десет) (A)

бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски или Англиски

21. Метод на следење на квалитетот Анонимна анкета на студентите
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Николиќ ,
Симовиќ,.

Опште
сточарство

Научна книга- Белград

1991

2.

Карајиновиќ,
Чобиќ, Т.,
Ќинкулов, М.

Опште
сточарство

Универзитет Нови Сад.

2000

Компендиум
од
предавања

ФЗНХ

2007

22.1
3.

Андонов

М.,

4.
5.
22.2

Дополнителна литература

39

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Педологија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година / III
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Татјана Миткова
Доц. д-р Миле Маркоски

9.

Предуслови за запишување на
предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за почвите, нивното образување,
состав и својства, процесите што се одвиваат во нив, како и за нивното значење за земјоделското
производство.

11.

Содржина на предметната програма: Дефиниција и некои основни карактеристики на почвата.
Создавање на минералниот и органскиот дел на почвата и нејзиниот состав. Својства на почвата.
Вода во почвата, почвен воздух , топлина на почвата и плодност на почвата. Генеза, еволуција и
морфологија на почвата. Почвени типови во Република Македонија значајни за земјоделското
производство.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.

Број на ЕКТС
кредити

7.

6

Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

Часови

40

16.

17.

18.

Форми на
наставните
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
теренски),
семинари,
тимска работа

30+30

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

Часови

16.2

Самостојни задачи

15

Часови

16.3

Домашно учење

45

Часови

80

Бодови

Часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Бодови 10
10

Бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода

10

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на

Анонимна анкета на студентите

(осум)

(C)

(девет) (B)
(десет)

(A)

наставата
22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Филиповски Ѓ

Педологија

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје

1993

Митрикески Ј., Миткова
Татјана

Практикум по
педологија

Edward J. Plaster

Soil Science
and
Management

University of
Cambridge, 5th Edition

2009

Наслов

Издавач

Година

2.
22.1

3.

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание

2006

4.
5.
Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

41

1.

Chief Malcome E Sumnek

Handbook of
Soil Science

University of Kentaky

2000

2.

Miodrag Zivković.,
Aleksandar Gjorgjević

Pedologija,
prva knjiga
(geneza,
sastav i
osobine
zemljišta.

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2003

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj
Belić, Ljiljana Nešić

Praktikum iz
pedologije

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Микробиологија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година /
III семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Олга Најденовска

9.

Предуслови за запишување на Завршено средно образование
предметот

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат со проблеми поврзани со улогата на микроорганизмите во земјоделското производство
и храната.
11. Содржина на предметната програма:
I морфологија на микроорганизмите
II физиологија на микроорганизмите
III екологија на микроорганизмите
IV систематика на микроорганизмите
V раширеноста на микроорганизмите во природата
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн..
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

42

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

30+30

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

80

бодови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

10

бодови

17.3

Активност и учество

10

бодови

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода

10

(D)
(седум)
(осум)

(C)

(девет) (B)
(десет)

(A)

Посета на теоретска настава 100% Посета на
вежби 100%

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Микробиологија

Билбил

2009

Ј. Зибероски

2.
3.
Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.
2.

43

3.

44

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Исхрана на растенијата

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година /
III семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Марина Стојанова

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од фундаменталните агрономски
предметот
дисциплини

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите добиваат фундаментални знаења за плодноста на почвата со макро и микро биогени
елементи за исхрана на растенијата, начинот на исхраната, видови ѓубрива и ѓубрење како и
физиолошко биохемиската улога на хемиските елементи во растенијата.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед и значење на предметот. Својства на почватаод аспект на исхрана на растенијатаи примена
на ѓубривата. Атсорптивна способност на почвата. Потенцијална и ефективна плодност на почвата.
2.Макробиогени хемиски елементи во почвата. Азоти фосфор во почвата. Извори, облици, количини
и загуби 3.Калиум, калциум, магнезиум и сулфур во почвата. Извори, облици, количини и загуби
4.Микро биогени хемиски елементи во почвата. Железо, манган, цинк, бакар, бор, кобалт и
молибден. Извори, облици, количини и загуби.Токсични елементи во почвата. Еколошки аспекти на
хемиските елементи во почвата 5.Минерални ѓубрива. Општо значење кај нас и во Светот. Поделба
на минералните ѓубрива. Азотни ѓубрива. Видови, добивање, својства, примена и дејство во почвата
6.Фосфорни ѓубрива, калиеви, калциеви и магнезиеви. Ѓубрива со микробиогени елементи. Видови,
добивање, својства, примена и дејство во почвата 7.Сложени НПК ѓубрива. Поделба, добивање,
својства и примена. Фолијарни ѓубрива. Поделба и начин на примена. Органски ѓубрива. Видови,
добивање, својства, чување и примена 8.Воден режим во растенијата. 9.Физиологија на отпорност на
растенијата. 10. Физиологија на минералната исхрана. Значење, теории за примање јони од почвата
11.Исхрана со макробиогените хемиски елементи: азот, фосфор, калиум, калциум, магнезиум и
сулфур. Потреби количини, физиолошко-биохемиска улога. Симптоми од недостаток и вишок кај
соодветните земјоделски култури. 12. Исхрана со микробиогените хемиски елементи: железо,
манган, бакар, бор, цинк, молибден и кобалт. Потреби количини, физиолошко-биохемиска улога.
Симптоми од недостаток и вишок кај соодветните земјоделски култури. 13.Параметри на ѓубрењето.
Видови ѓубрења. Ѓубрење пред риголовање за подигање нови насади. Ѓубрење при садење. Ѓубрење
на млад насад. Ѓубрење на насад во полна родност. 14.Ѓубрење и исхрана на одделни земјоделски
култури 15.Еколошки аспекти на хемиските елементи во растенијата и плодовите
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн..
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

45

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

часови

15.2

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

30+30

16. Други форми на

16.1

Проектни задачи

15

часови

активности

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

60

бодови

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови 10+20

10

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

бодови
5

(пет) (F)

6

(шест) (E)

од 51 бода до 60
бода
од 61 бода до 70
7
бода

(D)
(седум)

од 71 бода до 80
8

(осум) (C)

бода
од 81 бода до 90
9 (девет) (B)
бода
од 91 бода до 100
10 (десет) (A)
бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Интерна
скрипта за
предавања
Интерна
скрипта за
вежби

ФЗНХ,Скопје

2011

Марина Стојанова

46

2.
3.
4.

5.

Милан Јекиќ

Агрохемија

Универзитет Кирил и
методиј, Скопје

1983

Ličina V.

Agrohemija

Zavod za udžbenike,
Beograd

2009

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

1996

Partenon, Beograd

2007

Džamić.
Stevanović,
Jakovljević, M.

R.,
Praktikum iz
D.,
agrohemije.

Džamić. R. i
Stevanović, D.

Agrohemija.

Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Ubavić M.,
Bogdanović D.

Agrohemija

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad,

1995

2.

Различни
автори

Научни
списанија и
публикации

Меѓународни списанија и
публикации

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Рурален развој

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година/ III
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Јован Аждерски

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од предметот Основи на економија и
предметот
Економика на земјоделството

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот треба да стекне: теоретски знаења за
концептот на руралниот развој и неговото место и значење во економскиот развој и стопанскиот
систем; теориски знаења за законитостите на диверзификација на активностите и доходот во
руралните подрачја; да се запознае со искуствата на други земји и примери на добра пракса во
развојот на руралната економија; да научи како да го идентификува и анализира значењето на
руралната економија за унапредување на квалитетот на животот и добробитот на руралното
население.
11. Содржина на предметната програма: Теориските концепции за регионален и рурален развој и примена
на модели; Економска структура и перформанси на руралните подрачја; Човечки, физички, социјални
и финансиски цапитал на руралните подрачја; Пазар на труд во руралните подрачја; Земјоделството
во руралната економија; Диверзификација на руралната економија и доход на руралното население;
Руралната инфраструктура и достапните сервиси.

47

12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на наставните
активности

16. Други форми на
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

часови

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

80 бодови
10 бодови
10 бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум)

(C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

48

1.

Проф. д-р Јован
Аждерски

Рурален
развој
Скрипта

ФЗНХ

2007

2.
3.
4.
5.
Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Проф. д-р
Христо
Карталов

Социологија
на селото

Филозофски факултет
Скопје

1996

2.

Наталија
Тодоровска

Регионална
економија

Економски факултет
Скопје

2000

3.
4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Физиологија на растенија

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
институт, катедра, оддел)

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година /
III семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Силвана Манасиевска Симиќ

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни предзнаења од предметот ботаника

Екоземјоделство

7.

Број на ЕКТС кредити

6
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10.

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот физиологија на растенијата овозможува
студентите да се стекнат со познавања за сложениот механизам на физиолошките процеси и законите
на растењето, развитокот, размножувањето и отпорноста на растенијата на надворешните услови.
Предметот физиологија на растенијата претставува теоретска основа на растителното производство
и овозможува решавање на практични проблеми. Сознанијата стекнати при изучуваање на овој
предмет овозможуваат да се искористи потенцијалот на културите за повисок принос и производство
на храна. Предметот физиологија на растенијата овозможува стекнување основни вештини за
изучување на физиолошките процеси во растенијата со помош на лабораториски анализи. Студентите
се стекнуваат со практични познавања за водениот режим и потребите на растението од вода,
хемискиот состав на растенијата, физиологијата на растот и развојот на растенијата. Со познавање
на физиологијата на растенијата студентите од насоката квалитет и безбедност на храна ќе можат да
влијаат и да го проучуваат квалитетот и квантитетот на приносите и квалитетот на семето, плодовите
и друг растителен материјал кој се употребува за производство на храна.

11.

Содржина на предметната програма: Вовед и значење напредметот физиологија на растенијата за
земјоделските науки, Хемиски состав на растенијата, Воден режим во растенијата, Содржина на вода
во растенијата, Растителната клетка како осмотски систем, Осмоза и осмотски потенцијал во
растителната клетка, Дифузија, Тургор, Матрикс потенцијал, Плазмолиза, Адсорпција и транспорт на
водата во растенијата,Транспирација, Фактори на транспирација, Антитранспиранти, Гутација,
Солзење, Воден биланс, Вијание на дефицитот на вода врз животните процеси на растенијата
Фотосинтеза, Значење и фактори на фотосинтезата, Хлорофили, Каротеноиди, Трансформација на
јаглехидратите во растенијата, Показатели на фотосинтезата, Фотосинтеза и приноси кај растенијата,
Синтеза на протеини. Хемизам и механизам на дишење, Гликолиза, Кребсов циклус, Енергетски
метаболизам, Биланс на дишењетто, Интензитет и коефициент на дишењето,
Ферментација Физиологија на растење и развиток на растенијата, Физиологија на семе и плодови,
Физиологија на оплодување,Физиолошки процеси при чување на семето и плодовите, Физиолошки
процеси при ртење на семето, Развиток, Етапи на органогенеза кај растенијата Растителни хормони,
Култура на ткиво (микропропагација), Физиологија на отпорност на растенијата, Физиологија на
движење.

12.

Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, презентации, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира со кратка презентација на теоретскиот дел поврзан со практичната
работа. Практичната работа се реализира со индивидуална и тимска работа во лабораторија,
дискусија, презентација и евалуација на добиените резултати.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски,
теренски),
семинари,

30+30

часови
часови

тимска работа
16.

17.

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

Начин на оценување

50

18.

17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови
бодови 10

10

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

6

(шест) (E)

од 51 бода до 60
бода
од 61 бода до 70
7
бода

(D)
(седум)

од 71 бода до 80
8

(осум) (C)

бода
од 81 бода до 90
9 (девет) (B)
бода
од 91 бода до 100
10

(десет) (A)

бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовност на вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

22.1

Наслов

Издавач

1.

Манасиевска-Симиќ С. Физиологија на
растенијатаодбрани
поглавја (интерно
издание)

2.

Скрипта за вежбите
по
предметот
В.Трпески,
физиологија на
Манасиевска-Симиќ С. растенијата
(интерно издание).

3.

Р. Групче

БОТАНИКА

Година
2010

2009

НИО“Студентски
збор”,Скопје

1994

Дополнителна литература
22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

51

Прилог бр.3

1.

Sarić M., Kastori
R., Petrović M.,
Stanković
Z.,
Krstić B, Petrović
N.

Praktikum iz
fiziologije.

2.

Kastori R.

Fiziologija biljaka

Naućna knjiga. Belgrad, 1986

1993

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Мелиорации со заштита од ерозија

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

Организатор на студиската
програма (единица,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
односно институт,
катедра, оддел)

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска
година/семестар

Втора година/ IV
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

9.

Предуслови за
Претходни општи предзнаења од педологија, екологија
запишување на предметот

Екоземјоделство

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за хидрологијата и хидрауликата, стекнување на основни знаења и запознавања
со различните хидротехнички дисциплини како и начините на определување на различните постапки
и методи во хидрологијата и хидрауликата. Стекнување знаење за планирањето, проектирањето,
градењето, употребата, контролата, одржувањето и мониторингот на мелиоративните системи за
одводнување.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Историјат и денешната состојба на мелиорациите.Основи на хидрологијата Кружење на водата
во природата и воден биланс. Поделба на водите според местото на нивното наоѓање во природата.
Хидрометеорологија. Физички својства на сливот. Процеси во сливот. Хидрометрија. Статистичка
обработка на хидролошките податоци. Основи на хидрауликата. Хидростатички закони и поими.
Хидродинамика. Струење под притисок. Струење со слободна површина. Истекување преку преливи и
под устави. Хидраулички скок. Спојување на водните нивоа. Водопроводници и начин на пресметка на
елементите на нивниот протекувачки профил. Пресметка на протоци. Пресметка на брзина.
Одводнување. Дефиниција и задача на одводнувањето. Негативни аспекти на прекумерното влажење
и замочурлување на почвата. Позитивни аспекти на одводнувањето на почвата. Утврдување на
потеклото на прекумерната влажност на почвата. Составни делови и општа диспозиција на одводните
системи. Начини на одводнување. Предности и недостатоци на одводнувањето со отворени канали и
со дренажа. Одржување и експлоатација на одводните канали. Основни причини за нефункционирање
на одводните системи. Организација и начин на одржување.

52

12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, класични предавања, ќе се практикуваат
дискусии, изучување на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски работи.
студии на случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.)
Вежбите ќе бидат аудиториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, консултации, а
практичната работа ќе се реализира со тимска работа на одреден проблем и презентација.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

16. Други форми
на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

80

бодови

30 + 30

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови 10
10

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Собрани 60 бодови

20. Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на
квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

(D)
(седум)
(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)

22. Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.

Гичев Ацо,
Георгиев Ненад,
Вукелиќ-Шутоска
Марија

Наслов

Издавач

Практикум по
Печатница
“Гоце
мелиорации со
Делчев“ во Скопје
заштита
од ерозија

Година
2000
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2.

Цветанка
Поповска,
Виолета
Гешовска,
Катерина
Доневска

Хидрологија

Градежен факултетСкопје,
Универзитет
Св. Кирил и Методиј

2004

3.

Цветанка
Поповска

Механика на
флуиди

Градежен факултетСкопје,
Универзитет
Св. Кирил и Методиј

2003

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.

22.2

Прилог бр.3

Ранко Жугај

Наслов

Издавач

Година

Хидрологија

Свеучилиште у
Загребу,
Рударскогеолошконафтни факултет

2000

Загреб

1984

Загреб

1991

2.

Приручник
за
хидротехничке
мелиорације,
Одводњавање, Књига
2-подлоге

3.

Приручник за
хидротехничке
мелиорације,
Одводњавање, Књига
6-одржавање

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Екосточарство

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година/
IV семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Владимир Џабирски Проф. д-р
Кочо Порчу

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од Анатомија и физиологија на
домашни животни, Генетика.

7.

Број на ЕКТС кредити

6
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10.

11.

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со влијанијата на конвенционалните
сточарските активности врз животната средина, начини на намалување на штентните влијанија
преку примена на соодветни одржливи технологии и практики.
Содржина на предметната програма: Предвидената содржина ќе биде претставена преку неколку
поглавја кои овозможуваат приказ на интегрална слика за дадената област и тоа :
1.Политики за интеграција на животната средина во земјоделството (сточарството) во ЕУ и РМ;
2.Принципи на добра земјоделска пракса во сточарството (ДЗП);
3.Органско сточарско производство;
4.Заштита на биолошката разновидност во сточарството;
5. Значењето и примената на агроеколошки мерки во сточарството;
6.Генерирање на земјоделски отпад од сточарството;
7.Емисии на стакленички гасови од сточарското производство;
8.ОВЖС и IPPC процедури во сточарството (Најдобри достапни техники (НДТ) во свињарството и
живинарството)

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски и теренски. Ќе се практикуваат
форуми, дискусии, и консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

16.

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

15.2

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

Други форми на 16.1
активности
16.2
16.3

17.

18.

часови

30+30

часови

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

60

бодови

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови 25

15

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

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

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

55

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Др Владимир
Џабирски

Екосточарство

Авторизирани
предавања

2011

2.
Др
Владимир
Џабирски и сор.

Прирачник за
добра
земјоделска
пракса

Македонско
еколошко друштво

2009

3.
4.
5.
Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.
22.2

2.
3.
4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Екоградинарство

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година /
IV семестар

7.

Број на
ЕКТС
кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Рукие Агич

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од градинарство, екологија, ентомологија,
фитопатологија
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10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за современите трендови на производство на органски зеленчук со примена
на алтернативни технологии и стандарди земјаќи ги во предвид основните принципи за органско
производство, а се со цел добивање на квалитетен зеленчук, зголемување на безбедноста на
храната во поглед на здравјето на човекот и надворешната средина
Стекнување основни вештини за имплементација на стандарди и техники во органскиот производен
менаџмент кај зеленчуците

11.

Содржина на предметната програма:
Дефиниција, значење и развојни правци на органско производство, запознавање со
производството на органски зеленчук во Светот и кај нас.
Принципите на органско земјоделие.
Разлики меѓу конвенционално, интегрално и органско производство на зеленчук и конверзија кон
органска градинарска фарма
Специфичности на органско одгледување на зеленчук во отворен и заштитен простор
Избор на локација за производство, избор на семенски и саден материјал во органско градинарско
производство.
Ротационен дизајн во органски градинарски системи.
Култивирање со примена на интеркропинг и здружени култури.
Употреба на органски ѓубрива, компост, зелено ѓубрење и покривни растенија во градинарско
производство.
Технологија на органско култивирање кај поважните коренови градинарски култури
Технологија на органско култивирање кај поважните луковичести градинарски култури.
Технологија на органско култивирање кај поважните лисностеблени градинарски култури.
Технологија на органско култивирање кај поважните плодови градинарски култури.
Превентивни и куративни методи во менаџмент на болести, штетници и плевели кај градинарските
култури.
Регулативи, контрола и сертификација во органско производство.
Маркетинг на органски зеленчук

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
интерактивни предавања, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на
случај, консултации, работа во тимови.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив
фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на
расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

16. Други
форми на
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

часови

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

30+30

часови

16.1 Проектни задачи

15

часови

16.2 Самостојни задачи

15

часови

16.3 Домашно учење

45

часови
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17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

40

бодови
бодови 40

20

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Положени тестови и семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Рукие Агич

Екоградинарство
(авторизирани
предавања)

2.

Branka Lazić,
Prof. dr Zoran
S. Ilić, Prof. dr
Mihal Đurovka

3.
Vernon P.
Grubinger,
4.

5.

Издавач

Година

Organska
proizvodnja
povrca

Centar za organsku proizvodnju, Selenča
Univerzitet EDUKONS, Sremska
Kamenica, Novi Sad

2013

Sustainable
Vegetable
production From
Start up to
Market,

NRAES,

Northeast
Organic
Farming
Associacion

The Real Dirt:
Farmers tell about
organic and low
NOFA
input practices in
the Northeast,

Branka Lazic i
dr.

Organska
poljoprivreda

Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad

1999

1994

2008
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Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

Група
автори

Водичи за
органско
производство на
некои
градинарски
култури

во издание на МЗШВ

2007

22.2
1.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Анатомија и физиологија на домашни животни

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

II година /
IV семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Методија Трајчев
Доц. д-р Димитар Наков

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Пред да започнат со реализација на курсот, студентите
треба да располагаат со елементарни предзнаења од
хемија, зоологија, генетика, и биохемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот Анатомија и физиологија на домашните животни има за цел да ги запознае студентите
со обемот и полето на анатомијата, поделба на животинското тело на органски сисеми и области
на телото. Студентот детално ќе се запознае со анатомска треминологија, топографска анатомија
на главата и вратот, локомоторниот систем, градната празнина и срцето, абдомен,
репродуктивните органи. Во делот физиологија, студентите ќе се запознаат со нормалните
функции на клетките, органите и системите , како и животните процеси во здрави организми, а
исто така, и нивна взаемна врска во зависност од условите на околината и состојбата на
организмот.
Со овој курс студентите ќе стекнат основни вештини за контакт со животните, вадење крв, работа во
лабораторија, како и работа со лабораториски животни.

11.

Содржина на предметната програма: Вовед, дефиниција, поделба, описни термини и области,
организација и класификација на коските. Остеологија на локомоторен апарат - рбетен столб,
градниот кош глава и врат. Зглобови и др. видови на поврзување на коските, Мускули на главата и
вратот, трупот и екстремитетите. Градниот кош, белите дробови, срцето и крвните садови. Абдомен
- градба на органи, крв. садови и лимфни јазли. Репродуктивните органи, Анатомија на уринарниот
систем ЦНС- организација, градба, нерви, сетилни органи, анатомија на риба и анатомија на
кокошка. Вовед, дефиниција, поделба, Физиологија на клетката, хомеостаза, функции на крвта,
имунитет. Циркулација и крвоток (мал,голем...), Физиологија на срцето, ЕКГ, крвен притисок и
негова регулација. Механизам на дишењето, белодробни волумени и капациети, регулација на
дишењето. Варење на храната во дигестивниот систем, преживање, тимпанија. Празнење на
цревата, функција на црниот дроб и ресорција на храната. Метаболизам (видови), метаболизам на
минералните матрии и витамини и физиологија на бубрезите и млечната жлезда. Физиологија на
мускулите, Физиологија на нервниот систем. Физиологија на сетилни органи-анализатори,
Ендокринологија

7.

Број на ЕКТС
кредити

6
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12.

Методи на учење:
Предавањата се во форма на презентации припремени во power point, како и одделни видео
презентации, во текот на истите се применува активно учење на студентите по пат на прашања и
одговори или дебати. Освен презентации во тек на предавањата ќе се користат и интерактивни ЦДа, видео клипови, и анимации.
Во теоретската настава предвидена е и изработка на групни и индивидуални семинарски задачи, како
и одбрана на проектна задача.
Вежбите по анатомија имаат за цел да ги запознат студентите со анатомска терминологија,
рамнините на телото, топографската анатомија на системи. Тие се составени од индивидуална и
групна (тимска) работа на студентите. Во текот на семестарот предвидена е и една теренска вежба.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на наставните
активности

16.

17.

18.

Други форми на
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

30+30

часови

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

60

бодови

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови 10
30

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

За потпис студентот треба да има посетувано 80% од
предавања и вежби. Да пристапи кон завршниот испит
студентот е потребно да освои минимум 30 поени од посета
на настава, семинарска и практична работа.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

60

1.

Петков, К,

Анатомија на
домашните
животни

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје

1993

Петков, К.

Физиологија на
домашните
животни

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје

2000

2.

3.

Sjaastad, Ø. V., Hove, Physiology of
K., Sand, O.
domestic animals

4.

5.

Scandinavian
Veterinary Press
Oslo

2003

William O. Reece, Ed.

The 12th ed. Cornell
Dukes’ physiology
University
of domestic
Press. Ithaca and
animals
London

2004

Стојић, В.

Ветеринарска
физиологија

1996

Научна књига
Београд

Дополнителна литература

22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Popesko, P.

Anatomski atlas
Jugoslavenska
domaćih životinja medicinska naklada
I, II i III dio

1980

2.

Rusov Č.

Osnovi
hematologije
životinja

Naučna knjiga
Beograd

1984

3.

Stilinović Z

Fiziologija
probave i
resorpcije u
domaćih
životinja,

Školska knjiga
Zagreb

1993

4.

Guyton A. C., E. Hall

Medicinska

Medicinska

2006

fiziologija
11.izdanje

naklada, Zagreb

5.

Cunningham, J. G.:

Textbook of
veterinary
physiology. 3nd
edition

W. B. Saunders
Company,

2002

6.

Feldman, B. F.,J. G. Zinkl,
N. C. Jain

Veterinary
Hematology. 5th
ed.

Schalm´s Lippincott
Williams&Wilkins

2000
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Економика на земјоделството

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Втора година /
IV семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Јован Аждерски

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од предметот Основи на економија
предметот

7.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот треба да му овозможи на студентот стекнување на знаење, односно разбирање на
теоријата на истражувањето, детерминирање на подрачјата организацијата на истражување,
примена на методи и инструменти на истражување во економиката на земјоделството и руралниот
развој - по методски единици наведени во содржината на предметот.
11. Содржина на предметната програма:
Поим, развој, значење и предмет на истражување во економика на земјоделството и руралниот
развој; Методи на имплементација на мерките на аграрната и руралната политика, вкупна подршка,
ПАМ матрица, ЕМС индицатор за подршка, АМС индицатор за подршка; Метод на материјални
биланси и биланси на храна; Вреднување на развиеноста; Меѓусекторска анализа; Неформални и
партиципативни методи на анализа во аграрниот и руралниот развој.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

30+30

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

80 бодови
10 бодови
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17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 бодови
до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода

10

(D)
(седум)
(осум)

(C)

(девет) (B)
(десет)

(A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Економика на
земјоделството

Алфа 94

2017

Проф. д-р Јован
Аждерски

22.1
2.
3.
4.
5.
Дополнителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Нов приод кон
предметот
економика на
земјоделството

Економски институт
Скопје

2000

22.2

Проф. д-р
Александар
Мурарцалиев

2.
3.
4.
5.
6.

63

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Тревници

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

II година /
IV семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од Педологија, Агрохемија
предметот

Број на ЕКТС Кредити

7.

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со природни и сеани тревници, рационално користење и унапредување на истите со
заштита на разноликоста.
11. Содржина на предметната програма:
Природни тревници.
Сеани тревници.
Специјални тревници, користење и заштита на истите.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

16. Други форми
на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

бодови

30+30

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

50

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

30

Активност и учество

20

17.3

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

64

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

(D)
(седум)
(осум) (C)
9 (девет) (B)

од 91 бода до 100
10

(десет) (A)

бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовна посета на часовите и вежбите во лабораторија и на
терен.

20. Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература Постои сооодветна и доволна
Задолжителна литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

1.

Фуражно
производств
о

Ивановски П.

Издавач

Година
2000

2.
3.
4.
5.
Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.

22.2

Наслов

Издавач

Година

Сета
постојна
литература
за тревници

2.
3.
4.
5.
6.

65

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Општо поледелство со агроекологија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

II година /
IV семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Звонко Пацаноски

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од Екологија, Агроклиматлогија,
Механизација, Ботаника и Педологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е запознавања на студентите со законитостите на дејствувањето на
еколошките фактори врз културните растенија и мерките за нивно рационално искористување, како
и запознавање со основите, целите и значењето на агротехничките мерки во функција на одржливо
земјоделско производство и добивање на високи и стабилни приноси. Постигнувањето на оваа цел ќе
им овозможи на студентите правилно и полесно изучување на материјата од специјалните предмети.

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед: Основни карактеристики на растителното производство и неговото значење. Вегетационата
средина и нејзиното значење. Земјоделски производен простор (агросфера); Агробиотопот и неговите
карактеристики; Агробиоценозата и нејзините карактеристики; Агроекосостем (Земјоделски еколошки
систем)
Агроекологија: Агроеколошки фактори. Климатски фактори (светлина, топлина, вода и воздух).
Општи законитости во делувањето на агроеколошките фактори врз растенијата. Почвата како
вегетациона средина. Културното растение како фактор на земјоделското производство:
конкуренција, алелопатија, симбиоза, паразитизам.
Агротехника: Поим и поделба. Обработка на почвата: значење и цел. Промени во почвата како
резултат на обработката. Начини на обработка на почвата: основна и дополнителна обработка.
Системи на обработка (поим и поделба). Редуцирана и Но-тилл обработка. Плодоред.
Семе и сеидба. Поим за семе и квалитетни својства на семенскиот материјал. Припрема на семескиот
материјал за сеидба. Време начин и длабочина на сеидба. Норма семе за сеидба.
Плевели и борба против нив. Поим за плевели. Основни карактеристики на плевелите. Штети од
плевелите. Класификација на плевелите. Мерки за нивно сузбивање. Сузбивање на плевелите во
одредени култури

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

Број на ЕКТС кредити

7.

Предавања –
теоретска настава

45

6

часови

66

16.

17.

Форми на
наставните
активности

15.2

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

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

часови

60

бодови

Начин на оценување
17.1
17.2
17.3

18.

30+30

Тестови

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

20

Активност и учество

20

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

7 (седум) (D)
8

(осум) (C)
9 (девет) (B)

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

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Костов, Т.

Општо
поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет

2003

Општо
поледелство со
агроекологија
(практикум),

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

22.1
2.

Костов, Т.

1994

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Милојиќ, Б.

Ратарство

Научна књига,
Београд

1987

67

2.

Маринковиќ, Б.,
Хаџиќ, В.,
Убавиќ, М.

3.

Тодоровиќ,
Божиќ, Д.

Ј

4.

Martin, J.H and
Leonard, W.H.

Ратарство

и Опште
ратарство

Ratarstvo

Научни институте за
ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови Сад

1998

Универзитет у Бања
Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет

1995

Nakladni zavod znanja,
Zagreb

1969

Прилог
Предметна програма од прв циклус на студии
бр.3
1.
Наслов на
Квалитет на почви и води
наставниот предмет
2.
Код
3.
4.

5.
6.

Студиска програма
Организатор на
студиската програма
(единица, односно
институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор,
трет циклус)
Академска
година/семестар

Екоземјоделство

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /

Број на ЕКТС
7. 6

V семестар кредити
Проф. д-р Татјана Миткова
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Претходни општи предзнаења од Педологија, Наводнување

8.

Наставник

9.

Предуслови за
запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за квалитетот на почвите и
водата од физички, хемиски и биолошки аспект, со посебен акцент за нивното користење во
земјоделското производство како еден од условите за производство на квалитетна и безбедна храна.
Стекнување знаење за квалитетот на водата од физички, хемиски и биолошки аспект, со посебен
осврт за нејзината примена во земјоделското производство. Базични знаења и вештини за
аналитичките процедури во определување на квалитетот на водата во земјоделското производство.
Знаења и вештини за примена на класификациите за квалитет на водата и толкување на резултатите
од аспект на употребата на водата во земјоделското производство.

10.

68

11.

12.

13.
14.
15.

Содржина на предметната програма:
Основни карактеристики и функции на почвата. Состав на почвата. Својства на почвата (хемиски,
физички, биолошки). Плодност и продуктивност на почвата. Дефиниција за квалитет на почвата.
Индикатори за оцена квалитетот на почвата. Идентификација, причини и последици од притисоците
врз почвата. Создавање на концепт на културна почва.
Водата и наводнувањето како компоненти за еколошко земјоделско производство. Наводнувањето и
водните ресурси во светот и Р. Македонија. Квалитетот на водата и примената на различни техники
на наводнување. Земјоделското производство и квалитетот на водата за наводнување. Физички и
биолошки својства на квалитетот на водата за наводнување и во земјоделското производство.
Хемиски својства на водата за наводнување и во земјоделското производство. Потребни хемиски
анализи за определување на квалитетот на водата. Класификации на водата во земјоделското
производство. Пристап на определувањето на квалитет на водата според ФАО. Стандарди за
квалитет на водата во Р. Македонија. Квалитет на водата во земјоделското производство и нејзино
влијание врз почвата и својствата на почвата. Загадување и заштита на водите во земјоделството.
Квалитет на вода за напојување на домашни животни. Употреба на отпадни води во земјоделството
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски и лабораториски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+30+75 = 180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)
Форми на
15.1
Предавања – теоретска настава
45
Часови
наставните
активности

16.

17.

Други
форми на
активности

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

30+30

16.1

Проектни задачи

15

Часови

16.2

Самостојни задачи

15

Часови

16.3

Домашно учење

45

Часови

Часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

60

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10

Активност и учество

30

17.3
18.

15.2

Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

69

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Татјана Миткова

Деградација и
ревитализација на
почвата

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ

2015

2.

Татјана Миткова

Квалитет на почви

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ

2015

Nadežda Tančiċ

Fizički, hemijski, i biološki
agensi kontaminacije
zemljišta

3.
22.1

4.

Митрикески Ј., Миткова Т

Практикум по
педологија

ФЗНХ, второ
издание

Педологија

Универзитет
Кирил и
Методиј,
Скопје

5.
Филиповски Ѓорѓи

1993
2006

1993

5.

Чукалиев, О., Иљовски, И., Квалитет на водата во
Танасковиќ, В.,
земјоделското
Секулоска, Т., ,
производство

Интерна
скрипта Факултет за
земјоделски
науки и
храна Скопје

2010

6.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

Земјоделски
Факултет,
Скопје

2002

7.

Чукалиев, О.,
Танасковиќ В.,

Работна тетратка за
евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување

Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

2010

8.

Танасковиќ, В.,
Чукалиев, О.

Фертиригација

Интерна скрипта,
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, стр.
127

2014

Практикум
Наводнување

по

Дополнителна литература

22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Doran and al. ed.,

Defining Soil Quality
for a Sustainable
Environment

SSSA Spec. Public.,
35, 244 p

1994

70

2.

Aeyrs, R. S., Wescot,
D. W., Water

Water Quality for
Agriculture. Rome

FAO Irrigation and
Drainage Paper 29.

1985

71

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Екоовоштарство

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година /
V семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Марјан Кипријановски

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Нема

Број на ЕКТС кредити

7.

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за биолошко-еколошките законитости кај овошните растенија, начини на
размножување на овошните растенија, подигнување и одгледување на насади за еколошко
производство на овошје, како и основни карактеристики на поважните овошни видови и сорти.
11. Содржина на предметната програма:
Ботаничка и еколошко-помолошка класификација на овошните растенија. Морфолошки
карактеристики на овошните растенија. Биолошко –еколошки основи на овошните растенија.
Размножување на овошните растенија и производство на саден материјал. Избор на локации,
подготовка на површината и подигнување на овошни насади за еколошко производство.Одгледување
на еко овошни насади. Помотехнички мерки-формирање и резидба на овошните растенија.
Агротехнички мерки во еко овошни насади-одржување на површината, ѓубрење и наводнување на
еко –овошни насади. Специфичности на поедини овошни видови, подлоги и сорти погодни за еко
овошни насади.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

16. Други форми на 16.1
активности
16.2
16.3

30+30

часови
часови

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

70

бодови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

72

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови 10
20

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

(D)
(седум)
(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

За редовни студенти присуство на предавање и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред. Автор
број
1.

Наслов

Кипријановски М.

Издавач

Година

Екоовоштарство Интерна скрипта ФЗНХ

2009

Дополнителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Lind K., Lafer G., Organic fruit
Schloffer K.,
growing (превод
Innerhofer
G., од германски)
Meister H.

CABI Publishing,
CAB International
Wallingford, UK

2003

2.

Кипријановски М. Општо
овоштарство

Печатница 2Август, Штип

2011

3.

Кипријановски М. Производство на Печатница
овошен саден
Софија, Богданци
материјал

22.2

2017
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Екополеделство

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

Организатор на студиската
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година /
V семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Предзнаења од ботаника, општо поледелство и основи на
растително производство и исхрана на растенија Пристап до
интернет и до стручно-научни списанија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот опфака преглед на влијанието на конвенционалното поледелско производство врз животната
средина и производните технологии во поледелското производство базирани врз принципите за
максимално намалување на ризикот врз животната средина и природните ресурси. Стекнување знаење
за одгледување на поледелски култури, по принципи на одржливо и органско производство.

11.

Содржина на предметната програма:
Агенда 21 и Рио Конвенции. Поим за органско производство. Европска регулатива за ОЗ и ИФОАМ Основи
на добра земјоделска пракса. Основи на интегрална заштита и системи на одгледување.
Основи и значење на органско производство
Агробизнис и агроменаџмент во органското производство Системи
и стандарди за квалитет (систем на контрола ХАЦЦП) Примена на
микроорганизмите во органското производство.
Наводнување во органското производство
Биолошка заштита против болести, штетници и плевели
Обработка на почвата и прибирање на посевите во органското производство. Биомасата како обновлив
извор на енергија
Континуирано оценување (полагање на прв тест)
Органско производство на житни култури
Органско производство на житни култури (продолжение)
Органско производство на индустриски култури
Органско производство на индустриски култури (продолжение)
Органско производство на фуражни култури и тревници
Континуирано оценување (полагање на втор тест)

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат
дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации,
гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

Екоземјоделство

7.

Предавања – теоретска
настава

Број на ЕКТС кредити

45

6

часови

74

Форми на
наставните
активности
16.

15.2

Други форми на 16.1
активности
16.2
16.3

17.

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

30+30

часови

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 (2 x 30) + 20

бодови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:

10 (max.)

бодови

писмена и усна)
17.3
18.

Активност и учество

10 (max.)

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Задолжително присуство на предавања и на вежби. Дозволено
одсутвување само од 2 предавања

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Егуменовски, П.

Специјално
поледелство

1998

2.

Василевски, Г.,

Зрнести и
клубенести
култури

2004,

3.

Ивановски, Р. П.,

Фуражно
производство

2000,

4.

Лазиц Бранка,
Бабовиц, Ј.

Органска
полјопривреда

2008.

22.1

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

75

Прилог бр.3

1.

Документ од
Самитот за
планетата Земја –
Агенда 21,

1992;

2.

Три Рио Конвенции,

2004;

3.

Пронатура,

Прирачник за
органско
земјоделско
производство

2001,

4.

Пронатура

Прирачник за
органско
поледелско
производство,

2002,

Агролинк

Прирачник за
производство на
семе во органска
градина

2003

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Фитопатологија со фитофармација

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година /
V семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Раде Русевски
Проф. д-р Билјана Кузмановска

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења од ботаника, хемија, микробиологија,
предметот
генетика, поледелство, градинарство, овоштарство, лозарство.

6

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во теоретско и практично
запознавање на општата и специјална фитопатологија, како и општата и специјална фитофармација
(фунгициди). Општата фитопатологија го опфаќа поимот за паразити и паразитизам, морфолошките и
биолошките особини на фитопатогените габи, бактерии и вируси, патогенезата, симптоматологијата,
отпорноста на растенијата и епифитотиологијата. Во специјалниот дел студентите ќе се запознаат со
најважните причинители на болести на економски најважните одгледувани растенија, заедно со
мерките за нивно сузбивање.

76

11. Содржина на предметната програма:
Поим за растителна болест и нејзино економско значење. Причинители на растителни болести (габи,
бактерии, вируси, микоплазми, рикеции, спироплазми, виши паразитни цветници). Поим за паразити и
паразитизам. Патогенеза. Симтоматологија. Епифитотиологија. Отпорност на растенијата кон
болестите. Општи карактеристики на фунгицидите: облици на производство, начини на примена,
поважни особини, поделба, механизам на дејство. - Псевдомикози: Царство
Protozoa, Оддел:Plasmodiophoromycota. Царство Chromista, Оддел: Oomycota, Класа: Oomycetes Ред:
Peronosporales, Pythiales и Sclerosporales. - Микози: Царство Fungi Оддел: Chytridiomycota, Класа:
Chytridiomycetes Ред: Chytridiales. Оддел: Ascomycota, Klasa: Taphrinomycetes, Ред: Taphrinales. Оддел:
Ascomycota, Класа: Leotiomycetes, Ред: Erysiphales и Helotiales. Оддел: Ascomycota, Класа:
Sordariomycetes, Ред: Phyllachorales, Glomerellales, Hypocreales, Diaporthales, Magnaporthales,
Xylariales. Оддел: Ascomycota, Класа: Dothideomycetes, Ред: Capnodiales, Botryosphaeriales,
Pleosporales. Оддел: Ascomycota, Класа: Deuteromycetes, Родови: Allternaria, Ascochyta,

Cercospora,Chara, Colletotrichum, Coniella, Fulva, Fusarium, Helminthosporium, Phoma, Phomopsis,
Ramularia, Septoria, Stigmina, Verticillium. Оддел: Basidiomycota, Ред: Ustilaginales, Pucciniales,
Agaricales, Polyporales, Cantharellales. Бактерии Rod: Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas,
Streptomyces, Rhizobium (Agrobacterium) и Ralstonia. Економски најважни вируси кај поледелските,
индустриските, фуражните, градинарските, овошните растенија и виновата лоза

12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

30+30

часови

Проектни задачи

15

часови

16. Други форми на 16.1
активности

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

80

бодови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

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

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

10

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

(D)
(седум)
(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)
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19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на
квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

1.

Пејчиновски
Филип, Митрев
Саша

Земјоделска
фитопатологија
– општ дел

Универзитет
Делчев” – Штип

“Гоце 2007

2.

Пејчиновски
Филип, Митрев
Саша

Земјоделска
фитопатологија
– специјален
дел

Универзитет
Делчев” – Штип

“Гоце 2009

3.

Русевски Раде
Кузмановска
Билјана

Растителни
вируси – општ
дел

ФЗНХ – ЦИПОЗ

2013

4.

Русевски Раде
Кузмановска
Билјана

Растителни
вируси –
специјален дел

ФЗНХ – ЦИПОЗ

2013

22.1

Година

Дополнителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Ивановиќ
Мирко,
Ивановиќ
Драгица

Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет

2002

2.

Арсениевиќ
Момчило

Фитопатогене
бактерије

“Научна књига” –
Београд

1992

3.

Шутиќ
Драгољуб

Вирозе биљака –
специјален дел

Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

1995

22.2

78

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Основи на исхрана на животните

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година /
V семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Предзнаења од хемија, анатомија, биохемија, физиологија на
животните, микробиологија, математика, статистика.

10.

Цели на предметната програма (компетенции): ): Запознавање со основните предзнаења потребни за
правилна исхрана на животните. Важноста на фундаменталните науки за оптимално хранење на
животните. Запознавање со системите за оцена на хранливата вредност на крмите и стекнување на
основни вештини за нивна примена во праксата.

11.

Содржина на предметната програма: Развој на науката за исхрана на животните, Значење на
исхраната, Состав на животинскиот и растителниот организам, состав на храната за животни,
Квантитативни методи за одредување на содржина на хранливи материи во крмите, Функции на
хранливите материи, Специфичности кај органите за варење на животните, Специфичности во
варењето на храната и хранливите материи, Вода, Јаглени хидрати, Масти, Протеини, Минерали,
Витамини, Ензими, Нутритивни опити, Метаболизам на енергија, Системи за оцена на хранливата
вредност на крмите, Потреби на животните за продукција, за репродукција и за работа, Метаболички
заболувања и метаболички профил

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн..Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се
практикуваат форуми, дискусии, и консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски,
теренски),
консултации,
семинари, тимска
работа

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

17.

Број на ЕКТС кредити

7.

45

6

часови
часови

Начин на оценување

79

18.

17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

70

бодови
бодови 15

15

бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

(D)
(седум)
(осум)

(C)

(девет) (B)

од 91 бода до 100
10

(десет)

(A)

бода
19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ѓорѓиевски, С.

Интерна
скрипта

ФЗНХ

2010,

2.

Jovanović, R., Dujić,
D., Glamočić, D.

Ishrana
domaćih
životinja,

Poljoprivredni fakultet u
Novom Sadu, RS

2000

ФЗНХ

2010

Poljoprivredni fakultet,
Beograd, RS

1977,

3.

4.

Ѓорѓиевски, С.:,

Работна
скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни

D. Kolarski, A.
Pavličević, : 1977,
Praktikum ishrane
domaćih životinja

Praktikum
ishrane
domaćih
životinja

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

80

1.
2.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Стопанисување со мелиоративните системи

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година /
VI семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од педологија, екологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за планирањето, проектирањето, градењето, употребата, контролата,
одржувањето и мониторингот на мелиоративните системи за одводнување и наводнување.
Стекнување основни вештини за изработка на инвестициски, студиски, идејни и главни (изведбени)
студии или проекти.

11.

Содржина на предметната програма:
Мелиоративни системи: Дефиниција, поделба, услови за избор, функционирање, контрола и
одржување на системите. Планирање, проектирање, изведување и показатели на ефикасноста на
мелиоративните системи. Основи на економиката и век на траење. Мелиорациите и водостопанството
во законската регулатива: Закон за водите. Закон за изградба и користење на мелиоративните
системи и закон за финансирање на водостопанството. Правилник за техничките и стопанските
услови за уредувањето и одржувањето на мелиоративните системи. Правилник за техничките и
стопанските услови за уредувањето и одржувањето на мелиоративните системи. Земјоделско
земјиште опфатено со мелиоративни системи и комасација на земјиштата заради изградба на
мелиоративни објекти. Мелиоративните системи за одводнување и наводнување во Република
Македонија: Изградба на системите. Досегашни резултати од изградбата. Рехабилитација и
реструктуирање на мелиоративните системи за одводнување. Рехабилитација и реструктуирање на
мелиоративните системи за наводнување. Планирање и програми на стопанисувањето со
мелиоративните системи: Планови за стопанисувањето со мелиоративните системи и планирање на
системите. Главен или изведбен проект за изградба на системите. Менаџмент со системите - план и
оперативен програм за употребата, контролата и одржувањето на мелиоративните системи.
Организација на работата.

7.

Број на ЕКТС кредити

6

81

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, класични предавања, ќе се
практикуваат дискусии, изучување на практични случаи, изработка на групни и индивидуални
семинарски работи. студии на случај, консултации, гостин на предавања, одбрана на проектна задача
итн.)
Вежбите ќе бидат аудиториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, консултации, а
практичната работа ќе се реализира со тимска работа на одреден проблем и презентација.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

15.2

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

30 + 30

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

17.

18.

часови
часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

бодови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

10

бодови

17.3

Активност и учество

10

бодови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Собрани 60 бодови

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

82

1.

Цветанка
Поповска,
Виолета
Ѓешовска,
Катерина
Доневска

Хидрологија

2.

Проф.
д-р
Живко
Шкоклевски

Уредување
на
водотеците

Градежен факултет-Скопје,
Универзитет Св. Кирил и
Методиј

2004

Градежен факултет, Скопје

1986

Дополнителна литература

22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Видачек
Жељко

Господарење
мелиорацијским
суставима одводње и
натапања

Агрономски
факултет
Свеучилишта у
Загребу и
Хрватско друштво
за одводњу и
наводњавање,
Загреб

1998

2.

Приручник
за
хидротехничке
мелиорације,
Одводњавање, Књига
2-подлоге

Загреб

1984

3.

Приручник за
хидротехничке
мелиорације,
Одводњавање, Књига
6-одржавање

Загреб

1991

83

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година/ VI
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Татјана Миткова
Доц. д-р Миле Маркоски

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Педологија, Екологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции): стекнување на знаења за почвите како природен и
ограничен ресурс, за причините и видовите на деградација и за мерките за ревитализација

11.

Содржина на предметната програма: Основни карактеристики и функции на почвата. Видови на
деградација. Деструкција на почвата. Контаминација на почвата. Деградација на почвите во
земјоделството. Мерки за ревитализација (директни и индиректни) или позитивна
антропогенизација на почвите.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови

15.

Форми на наставните
Активности

16.

17.

18.

Други форми на
активности

Деградација и заштита на почвите

7.

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби
30+30
(лабораториски,
аудиториски,
теренски), семинари,
тимска работа

Број на ЕКТС
кредити

45

6

Часови

Часови

16.1

Проектни задачи

15

Часови

16.2

Самостојни задачи

15

Часови

16.3

Домашно учење

45

Часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

Бодови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

Бодови

17.3

Активност и учество

Бодови

Критериуми за оценување

до 50 бода

5

(пет) (F)

84

(бодови/оценка)

од 51 бода до 60 бода

6

од 61 бода до 70 бода

7

(шест) (E)
(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Татјана
Миткова

Деградација и
ревитализација на
почвата

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ

2015

2.

Филиповски
Ѓорѓи

Деградација на
почвата како
компонента на
животната
средина во
Република
Македонија

МАНУ, Скопје

2003

3.

Митрикески
Ј., Миткова
Т

Практикум по
педологија

ФЗНХ, второ
издание

2006

22.1

4.

5.
Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Sekulic
Petar., et.al

Zastita zemljista od
degradacije

Novi Sad

2003

2.

F.A.M. de
Hann., et.al

Soil Pollution and
Soil Protection

Wageningen

1996

3.

Edward J.
Plaster

Soil Science and
Management

University of
Cambridge, 5th
Edition

2009

85

4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Наводнување

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година/
VI семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Пожелни се претходни општи предзнаења за растителното
производство (почва-вода-растение).

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Посебно внимание ќе биде дадено на еколошкото управување и искористување на водата за
наводнување, еден од начините за наголемување на земјоделското производство од единица
површина без притоа да се наруши животната средина. Студентите ќе се запознаат и со меѓусебното
влијание на почвата : водата : растението, а особен осврт ќе се даде на правилното и рационално
наводнување, примената на модерните техники на наводнување, аплицирањето на хранливите
материи и другите агрохемикалии преку системот за микронаводнување со цел нивна рационална
примена и заштита на животната средина.
Студентите ќе се здобијат со основни вештини за определување на вкупните потреби на вода за
добивање на оптимални приноси, а посебно е значајно да се истакне дека ќе се здобијат со познавања
да можат да се справат со трите најважни елементи во наводнувањето: определување на моментот
на залевање кај земјоделските култури, колку вода да се даде на културата и на кој начин да се даде
истата односно која техника на наводнување да се примени, а се со цел добивање на повисоки и
поекономични приноси и заштита на животната средина.

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

86

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед. Водата и наводнувањето како компоненти за еколошко земјоделско производство.
Наводнувањето во светот. Наводнувањето и водните ресурси во Р. Македонија. Општи физички
својства на почвата значајни во праксата на наводнување Водни константи на почвата. Капиларен
потенцијал (Скофилдова вредност, pF), примена во праксата, пФ криви. Инфилтрација и филтрација.
Директни и индиректни методи за определување на влажноста во почвата. Определување на времето
и нормата на залевање. Основни фактори кои ја условуваат потребата од наводнување (Климатски
фактори Почвени фактори Култура-вид, сорта Економски услови). Суша, видови суша, и борба против
сушата. Воден режим на растенијата во услови на наводнување. Наводнување и фотосинтезата.
Евапотранспирација (потенцијална, максимална, реална, референтна).Методи за определување на
евапотранспирацијата. Директни мерења (полски опити, воден биланс, лизиметри). Индиректно
определување (CROPWAT со користење на компјутерска обработка на податоци, Блeни и Кридл,
Хидрофитотермички коефициент, Транспирационен коефициент...) Биланс на вода. Проекти за
наводнување (Земјоделски основи, вкупни потреби од вода и др.). Календар на залевање и графикон
на хидромодул. CROPWAT. Површински-гравитациски техники на наводнување. Наводнување со
вештачки дожд. Основни карактеристики и експлоатација на одделни агрегати (уреди) за
наводнување. Микронаводнување (Наводнување со систем капка по капка и микродождење).
Примена на хемигација (Фертиригација, Фунгигација, Инсектигација, Хербигација) за поголеми и
поекономични приноси и заштита на животната средина. Наводнување на поледелски култури.
Наводнување на градинарски и цвеќарски култури. Наводнување на винова лоза и овошни култури.
Стратегија за еколошка и одржлива употреба на водите во земјоделското производство.

12.

Методи на учење:
Наставата ќе се реализира со теоретски предавања целосно покриени со Power Point и видео
презентации, ќе се практикуваат и дискусии, изучување на практични случаи, изработка на групни и
индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа ќе се реализира паралелно преку теоретска (Power Point и видео презентации) и
практична настава (на терен и во лабораторија) со тимска работа на конкретни проблеми кои се
актуелни од областа на наводнувањето.

13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска 45
настава

часови

15.2

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

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

60

бодови

30+30

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови 10
30

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
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(седум)
од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата

Македонски или Англиски

21. Метод на следење на
квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Иљовски, И.,

Наводнување,
Учебно помагало
за студенти

Интерна скриптаЗемјоделски
Факултет, Скопје

1992

2.

Иљовски,
Чукалиев, О.,

И., Практикум
по Земјоделски
Наводнување,
Факултет, Скопје

2002

3.

Чукалиев, О.,
Танасковиќ В.,

Работна тетратка
за евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување

Интерна работна
тетраткаФакултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

2010

4.

Танасковиќ, В.,
Чукалиев, О.

Фертиригација

Интерна скрипта,
Универзитет “Св.
Кирил и
Методиј”,
Факултет за
земјоделски науки
и храна, Скопје,
стр. 127

2014

5.

Lascano, R.
Sojka,
R.
(editors)

22.1

J., Irrigation of
Amer Society of
E., Agricultural Crops, Agronomy; 2nd

2007

illustrated edition
edition
6.

22.2

Lamm, R. F., Ayars E. Microirrigation for
J., Nakayama, S.F.
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.

Elsevier

2007

Дополнителна литература

88

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Vučić, N.,

Navodnjavanje
poljoprivrednih kultura

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad,

1976

2.

Bošnjak, Đ.,

Navodnjavanje
poljoprivrednih useva

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad,

1999

3.

Dragović, С.,

Navodnjavanje,

Naucni institute za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad

2000

4.

Ласцано, Р. Ј., Наводнување на
Сојка, Р. Е.,
земјоделските
(едиторс)
култури

Академски печат

2010

5.

Ламм, Р. Ф., Микронаводнување
Аѕарс Е. Ј.,
за производство на
Накаѕама, С.Ф. растителни култури

Нампрес

2009

6.

Чукалиев, О.,
Иљовски, И.,
Секулоска, Т.,
Танасковиќ,
В.,

Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина во
Р. Македонија,
Брошура,

ГТЗ, Скопје.

2003

7.

Чукалиев, О.,
Мукаетов, Д.,
Танасковиќ В.

Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,

Програма за развој
на обединетите
нации (УНДП).

2009
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Ентомологија со интегрална заштита

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година/
VI семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Станислава Лазаревска

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од биологија, екологија,
поледелство, агроекологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Теоретски и практични знаења за инсектите и
нивната улога во биоценозите, особено во агробиоценозите. Познавање на квалитативниот состав
на економските штетни и корисни видови инсекти кај поледелскитекултури. Познавање на
систематското место, морфологијата, биологијата и штетноста на економските значајни инсекти кај
овие култури. Компетенција во справување со економски значајните инфестации на штетните
видови, врз база на категоријата економскиот праг, а со интегрален систем на мерки. Оспособеност
за воспоставување на мониторинг на економските значајни видови и носење одлука за куративни
мерки, врз база на утврдениот економски праг на штетност. Познавање на законските,
аротехничките, механичките, физичките, биолошките, биотехничките и хемиските мерки за
справување со штетните инсекти. Познавање на зооцидите (инсектициди, акарициди,
нематоциди...), нивната хемиска група и формулација, начин на делување, начин и време на
примена, токскиолошките параметри. Спремност за контрола на инсектите, како биолошки штетни
агенси, со мерки кои овозможуваат ефикасност во контролата, производство на безбедни
земјоделски производи и заштита на животната средина.

11.

Содржина на предметната програма:Воведни напомени за светот на инсектите, нивната улога во
биоценозите, во хуманата и ветеринарната медицина, стопанското значење на инсектите, улогата
во форензиката, штетните последици од масовната појава на инсектите во земјоделството,
шумарството, урбаната средина и потребата од нивната контрола и сузбивање; Систематско место
на класата Insecta; Морфологија и градба на инсектите; Анатомска градба на инсектите;
Размножување и развој на инсектите; Екологија на инсектите; Проучување на популациите на
инсектите во ентомоценозите, агробиоценозите, биоценозите. Контрола на инсектите и
воспоставување на принципите на интегралната заштита; Дефиниција на економските прагови;
Мониторинг и идентификација на инсектите; Методи за ловење, мониторинг и проучување на
биологијата на инсектите; Превентивни мерки (законски и агротехнички мерки, избор и селекција
на отпорни сорти); Куративни мерки (механички, физички, биолошки, биотехнички, хемиски мерки).
Систематика на класата Insecta (поткласа Apterygota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura и
поткласа Pterygota: Ephemeroptera, Оdonata, Orthoptera, Phasmida, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Hemiptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera).
Квалитативениот состав на економски значајните видови инсекти кај поледелските култури (зрнести,
клубенести, индустриски, тутун). Проучување на систематското место на поедините видови инсекти
на поледелските култури, нивната биологија, штетност, начини за мониторирање, економските
прагови и мерките на интегралната заштита за нивна контрола.

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

90

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.
Вежбитеќебидатаудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
Активности

15.1
15.2

16. Други форми 16.1
на
16.2
активности
16.3

Предавања – теоретска настава

45

часови

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари, тимска
работа

30+30

часови

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови
бодови 10

10

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70бода

7 (седум) (D)

од 71 бода до 80бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90бода

9 (девет) (B)

од 91бода до 100бода

10 (десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Станислава
Лазаревска, Миле
Постоловски

Општа ентомологија

С. Лазаревска,
М. Постоловски
Скопје

2013

2.

Миле Постоловски,
Станислава
Лазаревска

Земјоделска
ентомологија

М. Постоловски,
С. Лазаревска
Скопје

2014

91

3.

Љупка Хаџиристова

Шумарска
ентомологија I и II
дел

УКИМ, Шумарски факултет,
Скопје

1995

4.

http://www.faunaeu.org/

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Maceljski Milan,
IgrcBarcic Jasminka

Entomologija

Zrinski, Zagreb

1991

2.

Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ. Е.
Анчев

Земјоделска
ентомологија

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје

1985

3.

Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ

Специјална
ентомологија

Универзитет у
Београду, Београд

1987

4.

Стручни списанија,
часописи,
публикации од
областа на
ентомологија,
заштита на
растенија, екологија

Заштита на растенија,
Biljna zastita, Zastita
bilja, Biljni lekar,
Journal of Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/OILB/MOBB

5.

Интернет

Дополнителна литература

22.2

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Маркетинг на земјоделски производи

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

Организатор на
студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно
институт, катедра, оддел)

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска
година/семестар

Трета година/
VI семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Ненад Георгиев
Доц. д-р Марина Нацка

9.

Предуслови за
запишување на
предметот

Екоземјоделство

7.

Број на ЕКТС кредити

6

Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски јазик
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија

10. Цели на предметната програма (компетенции):
• Запознавање со теоријата на прометот и прометот на земјоделско - прехранбените производи и
нивниот пазар во домашни и светски рамки

92

11. Содржина на предметната програма:
• Теорија на прометот на земјоделски производи, теорема на пајакова мрежа (The Cobweb
Theorem), трошоци на прометот;
• Пазарни институции во прометот, специјализирани организации за извршување на прометот,
прописи во прометот;
• Поважни пазарни показатели и услови на прометот на на земјоделски производи;
• Светскиот пазар на земјоделски производи, увоз на земјоделско -прехранбени производи, извоз
на земјоделско - прехранбени производи;
• Меѓународни економски групации;
• Република Македонија во надворешно - трговската размена со земјоделско - прехранбени
производи;
• Пазар на житни култури;
• Пазар на индустриски растенија и преработки;
• Пазар на плодов зеленчук;
• Пазар на друг зеленчук;
• Пазар на овошје;
• Пазар на грозје;
• Пазар на добиточни производи – месо; • Пазар на други добиточни производи;
• Пазар на останати производи.
12. Методи на учење:
• Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи, изработка на индивидуални семинарски задачи.
• Практичната работа се реализира со обработка на одделни поглавја од теоретската настава, преку
студии на случај и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото
време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

30+30

16. Други
форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

17.

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

15

Активност и учество

5

17.3
18.

часови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)
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од 91 бода до 100 бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Изработена семинарска работа

20.

Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература

10

(десет) (A)

Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Георгиев, Н.,
Нацка, М.

Маркетинг на
земјоделски производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата, ФЗНХ,
Скопје

Автор

Наслов

Издавач

Година

Vlahovic, B.

Trziste agroindustrijskih
proizvoda

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

2.

Tomin, A.,
Dorovic, M.

Trziste i promet
poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

3.

Kohls, L. R., Uhl,
J. N.

Marketing of agricultural
products

Prentice Hall, New
Jersey

Дополнителна литература
Ред.
број
22.2

1.

Прилог бр.3

2002

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Рибарство

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Трета година/
VI семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Катерина Беличовска

9.

Предуслови за запишување на Претходни општи предзнаења
предметот

10.

Цели на предметната програма: Да ги запознае студентите со потребните теориски и практични
вештини за самостојна работа во областа на рибарството.

7.

Број на ЕКТС кредити

6

94

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед, Водата како животна средина за рибите, абиотички и биотички фактори, Водени базени,
истечни и стоечки, Рибници, Онечистување и прочистување на водите, Систематика на рибите,
слатководни и морски риби, риби за одгледување, Анатомија, морфологија и физиологија на рибите,
Размножување и растење на рибите, Аквакултура, организми , начини на одгледување, резултати од
одгледувањето, Одгледување риби во интензивирани и посебни услови (рибници, кафези, силоси,
проточни објекти, поликултура и др.), Хранива за риби и исхрана на риби, Топловодни рибници,
технологија, Студеноводни рибници, технологија, Ретки риби и рибни хибриди, помалку важни риби
за одгледување, Природно и вештачко мрестење на риби и одгледувачки системи, Рибарство на
отворени води (реки, езера, акумулации и др.), Спортски риболов, Акваристика, Рибарски алат и
опрема, Болести и непријатели на рибите и здравствена заштита, Транспорт на риби и икра,
Економика на производството, Рибата како прехранбен продукт, Преработка на риби, Труења со
риби.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

15.2

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

30+30

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

17.

18.

часови
часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

80

бодови
бодови 10

10

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

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

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовно апсолвирана теориска и практична настава

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Рибите во
Македонија

Жаки-Скопје,
Скопје

1995

Naumovski M.

2.
Група автори
3.
Христовски М.,
Стојановски С.

Слатководно
рибарство

Биологија,
одгледување
и болести на
рибите

Рибозаједница,
Загреб и Јумена,
Загреб

1982

Национален форум
за заштита на
животните на
Македонија

2005

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
22.2

Наслов

Издавач

Година

1.

2.
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Фертиригација

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година/ VII
семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Пожелни се претходни општи предзнаења за растителното
производство (почва-вода-растение).

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Посебно внимание ќе биде дадено на примента на современата техника на аплицирање на водата и
хранливите материи преку системите за наводнување, познато како фертиригација. Особен осврт ќе
се даде на системите за микронаводнување, на правилната примена на истите, како и на
рационалното аплицирање на хранливите материи и другите агрохемикалии преку системот за
наводнување, се
со цел наголемување на приносите од единица површина, поефикасно
искористување на водата за наводнување и хранливите материи, намалување на трошоците за
производство како и заштита на животната средина.
Ќе се даде детален приказ на
микронаводнувањето, како најсоодветна техника за примена на фериригацијата. Техники на
фертиригација во аеропонско и хидропонско одгледување на растенијата.
Студентите ќе се здобијат со основни вештини за определување на правилна програма за
фертиригација и тоа преку изработка на основна концепција на еден систем за фертиригација,
пресметка на потребните количества на вода и хранливи материи за аплицирање преку системот за
микронаводнување, избор на правилна опрема за фертиригација, припрема на основен и хранлив
раствор за фертиригација и контрола на истите, а посебно е значајно да се истакне дека ќе се здобијат
со познавања за определување на моментот на залевање и фертиригација кај земјоделските култури,
а се со цел добивање на повисоки и поекономични приноси и заштита на животната средина. Покрај
тоа ќе се здобијат со знаења и вештини за самостојно дизајнирање на системот за микронаводнување,
фертиригација во услови на геопонија, хидропонија и аеропонија.

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед. Позитивни и негативни страни на од примената на фертиригацијата / хемигацијата.
Фертиригација и нејзина примена во светот. Фертиригација и нејзина примена во Р. Македонија.
Основна концепција на систем за микронаводнување и фертиригација. Критериуми за избор на
опрема за фертиригација. Опрема за инјектирање. Лоцирање на контролната единица и опремата за
фертиригацијаПостапки за изработка на програма за фертиригација и правилна примена на
фертиригацијата: Водно- физички својства напочвата. Водни константи на почвата. Капиларен
потенцијал (Скофилдова вредност, pF), примена во праксата, pF криви. Определување на вкупните
потреби на вода ЕТ, нормата на наводнување и нормата на залевање кај земјоделските култури, со
посебен осврт на CROPWAT методата. Критериуми за избор на ѓубрива за аплицирање преку систем
за фертиригација. Определување и пресметка на потребните количества хранливи материи за
аплицирање преку систем за фертиригација. Припрема и подготовка на основен и хранлив раствор
за аплицирање преку систем за фертиригација. Контрола на растворот за фертиригација.
Рециклирање на растворот за фертиригација кај инертни супстарти и хидропоници. Квалитет на
водата за наводнување и нејзино влијание врз фертиригацијата Определување на времето на
залевање и фертиригација со користење на современи инструменти за следење на влагата во
почвата. Автоматизација. Фертиригација. на кај земјоделските култури. Техники на фертиригација

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

97

во аеропонија и хидропонија. Мерни инструменти и аналитички процедури. Мерки за правилно и
безбедно функционирање на системот за фертиригација (хемигација)
12.

Методи на учење:
Наставата ќе се реализира со теоретски предавања целосно покриени со Power Point и видео
презентации, ќе се практикуваат и дискусии, изучување на практични случаи, изработка на групни и
индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа ќе се реализира паралелно преку теоретска (Power Point и видео презентации)
и практична настава (на терен и во лабораторија) со тимска работа на конкретни проблеми кои се
актуелни од областа на наводнувањето.

13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

60

бодови

30+30

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

17.3

Активност и учество

бодови 10
30

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода

7 (седум) (D)
8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година
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1.

Burt, C.,
O'Connor,
K.,
Ruehr, T.,

Fertigation,

Irrigation Training
and Research
Center, California
Polytehnic State
University, San
Luis Obispo,
California

1998

2.

Танасковиќ, В.,
Чукалиев, О.

Фертиригација

Интерна скрипта, 2014
Универзитет “Св.
Кирил и
Методиј”,
Факултет за
земјоделски науки
и храна, Скопје,
стр. 127

3.

Танасковиќ, В.,
Чукалиев, О.

Фертиригација како
мерка
за
зголемување
на
приносот
кај
земјоделските
култури и заштеда
на вода.

USAID и Мрежа за
рурален развој на
Република
Македонија.

2013

4.

Чукалиев, О.,
Танасковиќ В.,

Работна тетратка за
евалуација
на
самостојната
работа

Универзитет “Св.
Кирил и
Методиј”,

2010

на

студентите
по предметот
Наводнување

Факултет за
земјоделски
науки и храна,
Скопје, стр. 42

Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на животната
средина во Р.
Македонија, Брошура

GTZ, Skopje.

2003

5.

Чукалиев,
О.,
Иљовски, И.,
Секулоска,
Т.,
Танасковиќ, В.,

6.

Чукалиев,
О., Примена на
Мукаетов,
Д., фертиригација кај
Танасковиќ В.
јаболков насад,
Брошура

Програма за
развој на
обединетите
нации (УНДП).

2009

7.

Чукалиев, О.,
Иљовски, И.,
Танасковиќ,
В.

Примена на
фертиригација преку
систем за
микронаводнување,
Брошура

United Nations
Educational
Scientific and
Cultural
Organization i
Fakultet za
zemjodelski nauki
i hrana

2007

8.

Иљовски,
И.,
Чукалиев, О.

Практикум
Наводнување

Земјоделски
Факултет, Скопје

2002

по
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9.

Иљовски, И.

Наводнување, Учебно Земјоделски
помагало за студенти
Факултет, Скопје

1992

Дополнителна литература

22.2

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Bošnjak, Đ.,

Naodnjavanje
poljoprivrednih useva

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

1999

2.

Lamm, R. F., Microirrigation for Crop
Ayars E. J.,
Production-Design,
Nakayama,
Operation and
S.F.
Management.

Elsevier

2007

3.

Lamm, R. F., Микронаводнување во
Ayars E. J.,
растително
Nakayama,
производство
S.F.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Еколозарство
Код
Студиска програма Екоземјоделство
Организатор на студиската програма (единица, односно Факултет за
земјоделски науки и храна-Скопје институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Академска година/семестар Четврта година/
Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои
се слушаат во претходните предметот
семестри
на
наставната
програма а се однесуваат на научното
поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење во технологијата на интегралното и органско производство на грозје и вино.
Запознавање со законската регулатива.
Содржина на предметната програма:
Историјат и развој на органското производство на грозје и вино. Принципи на органско производство.
Површини, производство на органско грозје и органско вино во светот. Органи на винова лоза.
Фенофази. Производство на лозов саден материјал. Избор на локација за органско производство на
грозје. Системи за органско производство на грозје. Агротехнички мерки во органското производство
на грозје. Ампелотехнички мерки во органското производство на грозје. Сорти за органско
производство на трпезно грозје. Сорти за органско производство на винско грозје. Хибриди. Отпорни
сорти. Производство на органско вино. Законска регулатива на органското производство на
производство на грозје и вино.
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
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13.
14.

одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се
практикуваат форуми, дискусии, и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време 6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)
15.1
Предавања – теоретска
45
настава активности
15.2
Вежби

15.

Форми на
часови
наставните
(лабораториски,
30+30
аудиториски, теренски), часови семинари, тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
15
часови
активности 16.2
Самостојни задачи
15
часови

16.

16.3
17.

Домашно учење
Начин на оценување

17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа + проект

17.3
18.

60

45

часови

бодови
бодови

10+20
(презентација: писмена и усна)
Активност и учество
10
бодови
К
(бодови/оценка)
р
и
т
е
р
и
у
19.
Услов за потпис и
м
полагање на до 50
и
бода 5
(пет)
з
(F) од 51 бода до 60
а
бода 6
о
(шест) (E)
ц
е
н
од 61 бода до 70 бода
7
(D)
у
(седум)
в
од 71 бода до 80 бода
8
(осум) (C) од 81
а
бода до 90 бода
9 (девет) (B) од 91 бода до 100
њ
бода
10
(десет)
(A)
е
Редовно присуство на предавања и вежби

завршен испит
20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
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Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Publikacii

IFOAM

2.

Проф.д-р З.
Божиновиќ

Ампелографија

Агринет

2010

3.

Петар Циндриќ,
Корач Нада, Ковач
Владимир

Сорте винове
лозе III издање

Прометеј
- Нови Сад

2000

4.

Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ

Посебно
виноградарство

Пољопривредни
факултет – Београд

2002

5.

Петар Христов

Општо
лозарство

Макформ Скопје

2002

Душан Буриќ

Виноградарство
I и II

Радивој Чирпанов
Нови Сад

1972

Дополнителна литература

22.2

Прилог бр.3

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Различни
автори

Публикации на ОИВ

ОИВ

-

2.

Различни
автори

Научни списанија и
публикации

Меѓународни списанија
и публикации

-

3.

Galet P

Precis
d’ampelographie
pratique

Montpellier.

1985

4.

Зиројевиќ D.

Познавање сората
винове лозе

Градина – Ниш

1972 - 1974

5.

Лазар Аврамов

Виноградарство

Београд

1991

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Прописи во агроеколошко и органско земјоделство

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Елизабета Ангелова

7.

Број на ЕКТС
кредити

6
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9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од екологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за еколошките прописи и јакнење на свеста за значењето на природните ресурси
и заштитата на животната средина

11.

Содржина на предметната програма: Дефинирање на животната средина. Вовед во основните
прашања за правните прописи за животната средина. Филозофија на животната средина.Право на
животната средина и неговото место во правниот систем.Правото на животната средина во правниот
поредок на Република Македонија. Политика и стратегија за заштита на животната средина. Осврт
на посебни делови за заштитата на животната средина во македонскиот правен систем. Надзор над
заштитата на животната средина. Поим и дедфиниција на одржливиот развој (Агенда 21). Трајно
одржлив развој и еколошка модернизација. Меѓународни правни аспекти.за заштитата и
заачувувањето на животната средина. Најважни меѓународни договори за заштита на животната
средина. Правото на животната средина во Европската Унија. Инструменти за надзор над
спроведувањето на правните прописи од животната средина.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на
предавања, одбрана на проектна задача итн.
(Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии,
и консултации.)

13.

Вкупен расположлив фонд на
време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на
расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

15.2

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

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

17.

часови
30+30

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

90

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

5

Активност и учество

5

17.3
18.

45

Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Редовност на предавања и вежби и положени
тестови

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

D. Znaor

Ekološka poljoprivreda

Globus, Zagreb

1995

2.

International
Federation of Organic
Movement (IFOAM)

Basic Standards

www.ifoam.org/abou
t_ifoam/standards/n
orms.html

2002

Lampkin, N.

Organic farming

Farming Press Books

1990

Издавач

22.1

3.

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Nadia El/Hage
Scialabba

Energy use in Organic
Food systems

Година
2007
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Зоохигиена

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Методија Трајчев
Доц. д-р Димитар Наков

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од биохемија, анатомија,
физиологија, општо сточарство и репродукција на домашните
животни,
Користење на интернет и стручно-научни списанија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
o Стекнување познавања за:

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

влијанието на еколошките фактори врз здравјето, репродукцијата и продукцијата на
домашните животни;
хигиенските аспекти на градбата на објектите за сместување, хигиената на храната и
исхраната, напојувањето, негата, експлоатацијата и транспортот на животните;
мерките на санитација и профилакса на заразните и паразитните болести;
мерките за отстранување на анималната отпадна материја и мршите;
современите принципи на ДДДДД
здравственото однесување на животните - благосостојбата и заштитата на животните законска легислатива во оваа област.
o Стекнување вештини за неопходните хигиенско превентивни мерки и принципи во
интензивното сточарско производство и проценка на здравственото однесување и
благосостојба на животните
-
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11.

Содржина на предметната програма:
o Хигиена на воздухот, почвата и водата (хигиена на воздушната средина, почвата како
хигиенски фактор, извори на водоснабдување во сточарството и хигиена на водата,
хигиенска оцена на воздушната средина, хигиенска оцена на почвата, хигиенска оцена на
водата, меѓусебен однос на организмот и околината);
o Хигиена на храната и исхраната (дефицитарна исхрана - нарушено здравје, репродукција и
продукција, загадување на храната со отпадни материи, микроорганизми и штетници од
животинско потекло, загадување на храната со отровни растенија, хигиенска оцена на
крмивата. хигиена на пасиштата и напасувањето, хигиенска оцена на крмивата);
o Хигиена на сместувањето, одгледувањето и експлоатацијата на домашните животни (општи
хигиенско-технички принципи при градба на објекти во сточарството, хигиена на
сместувањето, одгледувањето и експоатацијата на живината, хигиена на сместувањето,
одгледувањето и експоатацијата на коњите, хигиена на сместувањето, одгледувањето и
експоатацијата на говедата, хигиена на сместувањето, одгледувањето и експоатацијата на
свињите, хигиена на сместувањето, одгледувањето и експоатацијата на овците и козите,
хигиена на сместувањето, одгледувањето и експоатацијата на други животни кои човекот ги
одгледува или експлоатира - зајци, риби, кучиња, мачки, лабораториски животни, хигиена на
одгледувањето на работни животни, хигиена на телото, хигиена на транспорт на животните,
хигиена на молзењето и превентива на болестите на млечната жлезда, хигиена на
одгледувањето на младите животни, одредување на потребниот волумен на вентилација во
објекти за сместување на животни, пресметување на топлотен биланс во објекти за
сместување на животни, хигиена на млечната жлезда, тестови за откривање на нарушена
секреција и субклинички маститис);
o Хигиенско-санитарни и превентивни мерки во сточарството (отстранување и искористување
на ѓубрето и урината, нештетно отстранување и искористување на мршите и отпадоците од
индустријата за анимални производи, дезинфекција, дезинсекција, дератизација,
дезодорација, деконтаминација, употребата на хемиски средства за ДДДДД и заштитата на
животната средина, пресметување на количеството ѓубре и урина од сточарските објекти,
одредување на параметри - показатели на зреењето на ѓубрето, практична примена на ДДД
мерките, атестирање на ефектот од извршената дезинфекција);
o Однесување и благосостојба на животните. Легислатива (здравствено однесување на
животните, благосостојба и заштита на животните, параметри и индикатори за оцена на
здравствено однесување на животните, параметри и индикатори за оцена на
благосостојбата на животните, интерактивна настава со студентите на тема: Закон за
заштита и благосостојба на животните).

12.

Методи на учење:
o Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации,
гостин на предавања, одбрана на проектна задача итн.)
o Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски во непосредното сточарско
производство со тимска и индивидуална работа на одреден проблем-детекција на
здравствен проблем и предлог за понатамошна постапка. Ќе се практикуваат форуми,
дискусии, и консултации.)

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

16.

Други форми на

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

30+30

Проектни задачи

15

16.1

часови

часови

часови
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активности
17.

18.

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

60

бодови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

20

бодови

17.3

Активност и учество

20

бодови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода

10

(осум)

(C)

(девет) (B)
(десет)

(A)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Минимум потребни поени од посета на теоретска и
практична настава = 16
Минимум потребни поени од изработка на групна семинарска
работа = 2
Минимум потребни поени од изработка на индивидуална
семинарска работа = 6
Минимум потребни поени од друга практична работа или
проектна активност = 6
Успешност на модуларните тестови од минимум 2x15 поени =
30

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Маџиров, Ж

Зоохигиена,
второ издание

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

2.

Маџиров, Ж.

Практикум по
зоохигиена,
трето
преработено и
дополнето
издание

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

3.
Трајчев, М., Наков,
Д.

Зоохигиена со
дезинфекција,
дезинсекција
идератизација

Неавторизирана
скрипта

2017
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4.

5.
Дополнителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Vucinic, M.

Ponasanja i
dobrobit zivotinja

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine

2006

2.

Asaj, A.

Higijena na farmi i
u okolisu

Medicinska naklada,
Zagreb

2003

22.2

3.
4.
5.
6.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Селекција на растенијата

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Љубомир Маринковиќ

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника и специјалните
предмети (житни, индустриски, фуражни и градинарски култури )

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае студентите со
методите за создавање на нови сорти кај земјоделските култури, како и нивно семепроизводство и
воведување во производство што претставува основа за технолошките предмети.

7.

Број на ЕКТС
кредити

6
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11.

Содржина на предметната програма: Значење и задача на селекцијата. Селекцијата и другите научни
дисциплини. Почетен материјал и колекционирање на материјалот. Ген центри. Итродукција и
аклиматизација. Поими за сорта, хибридна сорта, клонова сорта, популации, линии, семејства и др.
Размножување на културите (образување полови органи, опрашување и оплодување, генеративно и
вегетативно размножување). Методи на одбирање од природни, локални популации кај автогамни,
ксеногамни и култури со вегетативно размножување. Техники и методи за создавање на нови
генотипови (хибридизација, индуцирани мутации, полиплоидија, култура на ткиво и др. ). Постапка со
вештачки добиениот материјал - популации. Техники на инцухтирање. Примена на хетерозисот.
Тестирање на новодобиениот материјал на биотски и абиотски фактори. Методи на поставување на
еднофакторијални и полифакторијални полски опити. Биометриски методи за оценување на
новоселекционираниот материјал. Пријавување, признавање и регистрирање на нови сорти.
Специјален дел: Посебни методи на селекцијата за создавање на нови сорти кај житни, индустриски,
фуражни, градинарски култури.
Вежби: Избор на елитни растенија и нивна лабараториска анализа. Методи на одбирање од природни и
вештачки популации кај автогамни, ксеногамни и култури кои вегетативно се размножуваат. Разработка
на техниките за добивање на нов материјал - вештачки популации. Анализа на квантитативните својства
на новосоздадениот материјал. Тестирање на новосоздадениот материјал преку полски
еднофакторијални и полифакторијални опити. Оцена на материјалот по однос на биотски и абиотски
фактори. Биометриска анализа на квантитативните својства. Примена на одделни биометриски методи
за оценување на резултатите од полските опити.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн..
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

16.

17.

Други форми на
активности

Предавања – теоретска настава

45

часови

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
консултации, семинари, тимска
работа

30+30

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

17.3
18.

15.1

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

3 x 25 =75

бодови
бодови

20
5

бодови
до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовно присуство на предавања и вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

С. Боројевиќ

Принципи и методи
оплеменивања
билја

2.

Издавач

Година

Cereals (Handbook of
Plant Breeding)

Marcelo J. Carena

3.

Практикум по
селекција
растенијата и
семепроизводство

Ц. Најчевска
4.
5.
Дополнителна литература

22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Jamie
ProhensTomas

Vegetables II
(Handbook of plant
breeding)

Издавач

Година

2.
3.
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

2.

Код

3.

Студиска програма

4.

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

Селекција на домашни животни

Екоземјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
Прв циклус студии
циклус)

6.

Академска
година/семестар

Четврта година /
7.
VII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Владо Вуковиќ

9.

Предуслови за
запишување на
предметот

Потребни се предходни познавања од предметите: Зоологија, Биохемија,
Основи на сточарското производство и Популациска генетика во
сточарството.

Број на ЕКТС кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојување на информации, научните сознанија и вештини поврзани со фундаменталните и
современите принципи и методи во селекцијата и облагородувањето на домашните животни.
11. Содржина на предметната програма: Вовед. Значење на селекцијата и облагородувањето на
домашните животни. Селекција и особини на домашните особни. Генетика и облагородување на
домашните животни. Особини на домашните особни. Генетски основи на облагородувањето на
животните. Варијабилност. Извор на генетската варијабилност. Особина, генотип, надворешна
средина, фенотип, интеракции. Херитабилитет и повторливост. Фенотипска, гентска и корелација на
надворешната средина. Одгледувачки правци. Поим и структура на расите, линиите и хибридите.
Одгледување во сродство - инбридинг. Крстосување и хетерозис. Приплодна вреност.
Примена на современите методи за оценка на приплодната вредност. Селекциски методи, принципи и
ефекти. Основни принципи и ефекти на селекцијата. Селекциски методи.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања и консултации, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски работи.
Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем и презентација и практична
работа во кабинет.
13. Вкупен расположлив фонд на
време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото 45+30+30+75 = 180 часови (15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)
време
15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

часови

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски,
теренски),
консултации,
семинари, тимска
работа

30+30

16. Други форми
на

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

часови
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активности

16.3

Домашно учење

45

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

18. Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови 10

10

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум)

(C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува
наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1

1. В.Видовиќ: Принципи и методи оплемењивања животиња, Нови Сад,
1993.
Дополнителна литература
2. Боројевиќ Катарина: Гени и популација, друго проширено изданје.
Природно-математички факултет, Нови Сад, 1991.

22.2

3. Schaeffer L.R.: Linear models and computing strategies in animal breeding.
Universiti of Guelph, Guelph, Ontarion1993.
4. Van Vleck L.D: Selection index and introduction to mixed model methods.
Department of Animal Science, University of Nebraska, Lincon, 1993.
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Современи генетски методи

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година / 7.
VII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Соња Ивановска
Проф. д-р Мирјана Јанкуловска

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Познавања од генетика

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Предметната програма ги воведува студентите во
основни познавања за in vitro техники, генетски модифицирани организми и нивната примена во
растително производство, и основни познавања од молекуларна генетика и нејзина примена во
анализа на генетскиот материјал и подобрување на својствата кај растителните култури.

11.

Содржина на предметната програма:
• Вовед и поим за in vitro техники, молекуларна генетика и генетско инженерство во растително
производство.
• Вегетативно клонирање и микропропагација на растенија. Сомаклонална варијабилност.
• Дупли хаплоиди и нивно значење во растително производство. Протопласти и соматска
хибридизација.
• Рекомбинантна ДНК технологија (ензими, вектори, плазмиди, клонирање, олигонуклеотиди) PCR –
полимеразно верижна реакција. Електрофореза (типови и примена на електрофореза).
• Методи за развој на молекуларни маркери. Генетски маркери и нивна поделба. Типови на
молекуларни маркери.
• Протеински маркери и нивна примена во растително производство. ДНК маркери и нивна примена
во растително производство.
• ДНК фингерпринтинг и идентификација на генотипови. Идентификација на генетска варијабилност
со молекуларни маркери. Идентификација на локуси на квантитативни својства. Изолација и
функционално проучување на гени.
• Селекција на растенија со помош на молекуларни маркери. Најнови техники во современата
молекуларна селекција на растенијата.
• Генетско мапирање и детекција на генетски полиморфизам кај популации. Конструкција на
генетски мапи. Геномска селекција за подобрување на земјоделските култури. Проучување на
геномски асоцијации (GWAS) и геномски претпоставки.
• Примена на молекуларни маркери во евалуација на растителни генетски ресурси.
• Биоинформатика. Примена на биоинформатички програми во растителна генетика и
биотехнологија.
• Генетски модификации кај растенија. Методи за генетски трансформации.
• Трансформација и регенерација на генетски модифицирани растенија. Селективни маркери и
детекција на генетски трансформирани растенија.
• Генетски модификации кај растенија за подобрување на толерантноста кон биотски и абиотски
фактори.
• Примена и застапеност на генетски модифицирани култури во светското производство. Етички
аспекти на генетски модификации и потенцијални ризици од генетски модифицирани организми.

Број на ЕКТС
кредити

6

113

12.

Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски презентации и со користење слајдови,
интерактивни предавања, вежби, работа во тимови, студија на случај, гостин на предавања,
самостојна изработка, одбрана на проектна задача, учење со помош на компјутер (разговор, форуми,
дискусиони групи, консултации

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска
настава

60

Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа

30

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни
задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

60

часови

15.2

16.

17.

Други форми на
активности

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

50

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

40

Активност и учество

10

17.3
18.

часови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода 10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Ивановска
Соња,
Јанкуловска
Мирјана

Современи генетски
методи (скрипта)

Издавач

Година
2017

Дополнителна литература
22.2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

114

1.

2.

3.

Прилог бр.3

Boopathi, N
Manikanda

F. Kempken, C.
Jung

Koh, HeeJong,
Kwon, SukYoon, Thomson,
Michael (Eds.)

Genetic Mapping and
Marker Assisted
Selection: Basics,
Practice and Benefits
Genetic Modification of
Plants: Agriculture,
Horticulture and
Forestry
Current Technologies in
Plant Molecular
Breeding

Springer

2013

Springer

2010

Springer

2015

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Соња Ивановска
Проф. д-р Кочо Порчу

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Познавања од ботаника, зоологија, генетика

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за значењето, и начините
за конзервација и одржлива употреба на биолошката разновидност во земјоделството. Стекнување
вештини за колекционирање, документирање, карактеризација и евалуација на генетските ресурси.

11.

Содржина на предметната програма: Дефинирање и значење нa биолошката разновидност во
земјоделството (БРЗ). Компоненти и корисници нa БРЗ. Загрозеност на БРЗ и причини за
конзервирање. Законска основа за конзервирање на БРЗ. Типови на колекции и ген банки.
Организација и задача на ген банките. Документациски систем за конзервирање на колекциите.
Колекционерски мисии. Извори на материјал за колекционирање. Методи за конзервација: ex-situ,
insitu, on-farm. Регистрација на нови примероци. Видови дескриптори. Карактеризација и евалуација
на примероците. Димензионирање и чување на примероците. Услови и техники за чување на
материјал во семенски, in vitro и полски ген банки. Криопрезервација. Регенерација на примероците.
Одржување, дистрибуција и употреба на колекциите. Централни колекции. Каталози и датабази.
Ботанички градини и генетски резервати. Учество на земјоделците во конзервирањето и нивни
придобивки. Утврдување количина и дистрибуција на разновидноста.

12.

Методи на учење: Предавања поддржани со компјутерски презентации и со користење слајдови,
интерактивни предавања, вежби, работа во тимови, студија на случај, гостин на предавања,
самостојна изработка, одбрана на проектна задача, учење со помош на компјутер (разговор, форуми,
дискусиони групи, консултации)

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

Биолошка разновидност во земјоделството

Број на ЕКТС
кредити

7.

Предавања – теоретска
настава

45

6

часови

115

16.

17.

Форми на
наставните
активности

15.2

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

30+30

часови

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови
бодови

Начин на оценување
17.1

Тестови

50

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

40

Активност и учество

10

17.3
18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода

10

(осум)

(C)

(девет) (B)

(десет)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература

(A)

Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

1.

Ивановска С.,
Попсимонова Г.

Конзервација на
БИГОС, Скопје
растителен
агробиодиверзитет

2.

В. Џабирски

Авторизирани
предавања

3.

Milorad M. Jankovic

Биодиверзитет,
суштина и значај

22.1

Издавач

Белград

Година
2006

1955

Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Encouraging
Diversity: Crop
Development and
Conservation in Plant
Genetic Resources

Practical Action

2000

Almekinders C.,
de Boef W.
(editors)

116

2.

Razdan M.K.,
Cocking E.C.
(editors)

3.

Прилог бр.3

John F. Lasley

Conservation of Plant
Genetic Resources in
Vitro: V-2 Appl &
Limitations

Science Pub Inc

2000

The global strategy for
the management of
farm animal genetics
resources

FAO

1999

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Пчеларство со пчелни производи

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година
/ VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Хрисула Кипријановска
Доц. д-р Александар Узунов

9.

Предуслови за запишување
на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае студентите со
законитостите на биолошкиот развој на пчелните семејства, со современите апитехнички постапки за
правилно одгледување на пчелите, со индирекната корист од нивното одгледување преку зачувување
на биодиверзитетот како и со директната корист изразена преку вредноста на производите кои од
нив се добиваат (мед, полен, прополис, матичен млеч, восок и пчелин отров).

11.

Содржина на предметната програма: Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и подвидови
пчели. Анатомија и физиологија на пчелите. Состав на пчелното семе (матица, трутови, пчели
работнички). Развојни облици на членовите на пчелното семејство (метаморфоза). Размножување на
пчелните семејства. Природно и вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта.
Пчеларски алат и прибор. Сезонски работи во пчеларникот. Елементи на пчелна паша. Услови за
медење. Групи медоносни растенија. Проширување и подобрување на пашата. Позначајни болести,
штетници и непријатели на пчелите. Технологија на добивање на пчелните производи. Состав и
својства на пчелните производи. Одредување на квалитетот на пчелните производи. Употребна
вредност на пчелните производи.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7.

Број на ЕКТС кредити

6

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

117

14.

Распределба на расположливото време 45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

16.

15.1

Предавања –
теоретска настава

45

15.2

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

30+30

Други форми на 16.1
активности
16.2

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

16.3
17.

18.

часови
часови

начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

17.3

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

60

бодови
бодови 20

20

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Кипријановска
Хрисула,
Наумовски М.

Пчеларство

ФЗНХ,
Скопје

2002

2.

Кипријановска
Хрисула,
Узунов
Александар

Пчелни производи

ФЗНХ

2015

22.1

Дополнителна литература
22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

118

1.

Прилог бр.3

Umelic V.

Pcelarstvo

2.

www.pcela.co.yu

3.

www. beecare.com

4.

www.honeybeeworld.com

5.

www.masterbeekeeper.org

6.

www. beekeeping.com

Kolor pres,
Lapovo

2006

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Интегрална заштита на растенијата

2.

Код

3.

Студиска програма

Заштита на растенијата-Фитомедицина

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година/
VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Станислава Лазаревска
Проф. д-р Раде Русевски
Проф. д-р Звонко Пацаноски

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Претходни општи предзнаења од биологија, екологија,
агроекологија, поледелство, градинарство, овоштарство,
лозарство, ентомологија, зоологија, фитопатологија,
хербологија, фитофармација, ботаника, хемија,
микробиологија, генетика, механизација, oпшто поледелство
со агроекологија

7.

Број на ЕКТС
Кредити

6

119

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Познавања за биолошките штетни организми во
земјоделското производство и состојбите кога е потребна нивна контрола. Познавање на
Интегралната заштита, како систем од сите расположиви мерки и техники за одржување на
популациите на штетниците (инсекти, пајаци, нематоди, глодари, птици, полжави) под економскиот
праг на штета.Имплементирање на мерки и техники од интегралната заштита за ефикасна контрола
на штетниците во вегетација на културите, со цел производство на квалитетни и безбедни
земјоделски производи и заштита на животната средина.
Воведување на студентите во теоретско и практично запознавање со најважните причинители на
заболување на растенијата и интерактивноста со нивните домаќини, симптоматологијата,
етиологијата и други специфики на заболувањата што ги предизвикуваат, како и интегралните
мерките за нивно сузбивање.
Теоретски и практични запознавања и изучувања на општите својства на плевелите, нивната
биологија и екологија (автоекологија и синекологија), штетите од плевелите, можноста за нивна
употреба во корисни цели, начини на размножување и ширење, као и прегледот на плевелните
заедници во окопните култури и културите со густ склоп.Изучување и примена на теоретските и
практичните познавања од интегралните (агротехнички, физички, механички, биолошки и хемиски)
мерки за борба против плевелите.

11.

Содржина на предметната програма: Воведни напомени за значајните видови биолошки штетни
организми од животинско потекло (инсекти, пајаци, нематоди, полжави, глодари, птици), нивната
улога во биоценозитеиaгробиоценозите, како и потребата за контрола на нивната бројност.
Дефиниција на Интегрална заштита и нејзини основни постапки. Мониторинг на штетници (методи за
следење на бројноста на економски значајните видови штетници согласно нивната природа,
биологија, начин на живот, култура, фенофаза, климатски состојби, економско и пазарно значење на
културата). Дефиниција на категоријата Економски праг и негова класификација. Превентивни мерки
во Интегралната заштита (законски мерки, агротехнички мерки, избор и селекција на отпорни сорти,
GMO сорти). Куративни мерки во Интегралната заштита (механички, физички, биолошки,
биотехнички, хемиски мерки). Прогноза и сигнализација на економските значајни видови штетници
кај земјоделските култури. Систем на интегрални мерки за контрола на штетниците кај поледелските,
градинарските (на отворено и во заштитени простори), овошните култури и виновата лоза.
Паразити и паразитизам во растителниот свет и патолошки промени кај болните растенија.
Патогенеза (настанување на болестите кај растенијата) и циклуси на развој кај различни патогени
видови. Влијание на еколошките фактори врз патогенезата и масовни појави на болести кај
растенијата (епифитотиологија). Оценување на интензитетот на болестите и процена на штетите од
растителните болести. Дијагностика во фитопатологијата. Систем на интегрални мерки во заштита на
растенијата од болести
Потекло и филогенетски развој на плевелите. Основни биолошки својства на плевелите.
Распространетост и начини на ширење на плевелите. Екологија на плевелите. Класификација на

плевелите. Мерки за борба против плевелите. Интегрални мерки за борба против плевелите
(агротехнички, механички, биолошки, физички и хемиски).
12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75=180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

15.1

45

Предавања – теоретска
настава

часови

120

Форми на
наставните
Активности
16.

15.2

Други форми на 16.1
активности
16.2
16.3

17.

18.

Вежби (лабораториски,
30+30
аудиториски, теренски),
консултации, семинари, тимска
работа

часови

Проектни задачи

15

часови

Самостојни задачи

15

часови

Домашно учење

45

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

бодови
бодови 10

10

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови

до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80бода

8

(осум) (C)

од 81 бода до 90бода

9 (девет) (B)

од 91бода до 100бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Станислава
Лазаревска,
Миле
Постоловски

Општа ентомологија

Станислава
Лазаревска,
Миле
Постоловски
Скопје

2013

2.

Миле
Постоловски
Станислава
Лазаревска

Земјоделска ентомологија

3.

Љупка
Хаџиристова

Шумарска ентомологијаI и II дел УКИМ, Шумарски
факултет, Скопје

4.

Јонче Шапкарев

Зоологија на безрбетните

Миле

животни

Постоловски,
Станислава
Лазаревска Скопје

2014

1995

УКИМ, ПМФ,
Скопје

121

5.

http://www.faunaeu.org/

6.

Костов, Т.

Хербологија.

Универзитет “Св. 2006
Кирил и
Методиј”,
Факултет за
земјоделски
науки и
хранаСкопје

7.

Костов, Т.

Општо поледелство со
агроекологија (практикум),

Универзитет “Св. 1994
Кирил и
Методиј”- Скопје

8.

Пејчиновски
Филип, Митрев
Саша

Земјоделска
општ дел

9.

Русевски Раде
Кузмановска
Билјана

Растителни вируси – општ дел

ФЗНХ – ЦИПОЗ

Бактериози – општ дел
(авторизирани предавања)

-

Наслов

Издавач

10.

Русевски Раде

фитопатологија

– Универзитет
“Гоце Делчев” –
Штип

Дополнителна литература
Ред. Автор
број

22.2

N.,

Poljoprivrednazoologijasaekologijom Univerzitet Novi
Sad, Novi Sad

Година

1.

Gjukic,
Maletin,

1998

2.

Maceljski Milan isaradnici Zastitapovrca od stetocina

Zrinski Zagreb

1997

3.

Maceljski Milan,
Igrc-Barcic
Jasminka

Entomologija

Zrinski, Zagreb

1991

4.

Н. Танасијевиќ,
Д. СимоваТошиќ. Е.
Анчев

Земјоделска ентомологија

Универзитет
1985
Кирил и Методиј,
Скопје

5.

Vukasovic,
Pavleisaradnici

Stetocine u biljnojproizvodnji (I i II
deo)

Univerzitet u
Beogradu,
Beograd

6.

Костов, Т.

Општо поледелство со
агроекологија

Универзитет “Св. 2003
Кирил и
Методиј”- Скопје

7.

Бабовиќ Милорад

Основи патологије биљака

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет

1964

2003

122

8.

Стручни списанија,
часописи, публикации
од областа на
ентомологија, заштита
на растенија, екологија

9.

Интернет

Прилог бр.3

Заштита на растенија,
Biljna zastita, Zastita bilja, Biljni
lekar, Journal of Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/OILB/MOBB

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Лековити и ароматични растенија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Зоран Димов

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од: Ботаника;
Агрометеорологија со агроклиматологија; Исхрана на хортикултурни
растенија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за поважните претставници и стекнување основни вештини за плантажно
одгледување и производство на поважни лековити и ароматични растенија.

11.

Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими за лековитите и ароматични растенија (ЛАР);
Општи принципи за одгледување на ЛАР; - После жетвени операции кај ЛАР Посебен дел:
Растенија кои содржат алкалоиди;
Растенија кои содржат гликозиди;
Растенија кои содржат танини;
Растенија кои содржат липиди (во масло); - Растенија кои содржат витамини.
Можности за плантажно одгледување на поважни ЛАР: морфолошки карактеристики, еколошки
услови, технологија на одгледување (агротехнички мерки, мерки на нега, време и начин на
прибирање).
Етерични масла: начин на добивање, основни карактеристики на поважни есенцијални масла

7.

Број на ЕКТС кредити

6
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12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин на предавања,
одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски,
теренски),
консултации,
семинари, тимска
работа

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

16.

17.

часови

30+30

часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

70

бодови

17.2

Семинарска работа/проект
(презентација:
писмена и усна)

15

бодови

17.3
18.

45

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

15
до 50 бода

бодови
5

(пет) (F)

6

(шест) (E)

од 51 бода до 60
бода
од 61 бода до 70
7
бода

(D)
(седум)

од 71 бода до 80
8

(осум) (C)

бода
од 81 бода до 90
9 (девет) (B)
бода
од 91 бода до 100
10

(десет) (A)

бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски
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21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Литература

Анонимна анкета на студентите

Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Весна Лукарова

Лековити
билки

Интерадверт Скопје

2002

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Kisgeci Jan, Slavica
Jelacic, Damir
Beatovic

Lekovito,
aromaticno i
zacinsko bilje
(Medicinal,
aromatic and
spices plants)

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni
fakultet

2009

2.

Siljes Ivan,
Dzurdzica
Grozdanic,
Grgesina Ivan

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja
(The basic
knowledge,
growing and
manufacturing of
medicinal plants)

Skolska Knjiga,
Zagreb

1992

22.2

Трудови од релевантни научни списанија во кои се
елаборирани разни истражувања со наведените ЛАР

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Самоникнати хранливи и отровни растенија

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Елизабета Мискоска-Милевска

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од Ботаника

7.

Број на ЕКТС кредити

6
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10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставната програма на предметот самоникнати
хранливи и отровни растенија студентите ќе се запознаат со улогата и значењето на самоникнатите
хранливи и отровни растенија кои егзистираат на територијата на Р. Македонија. Имајќи во предвид
дека самоникнатите растенија претставуваат значаен прехранбен потенцијал, студентите преку овој
предмет ќе се запознаат со позначајните самоникнати растителни видови и можноста за нивна
употреба во исхраната на човекот. Истовремено ќе се стави акцент и на поважните самоникнатите
растителни видови кои заради присуството на токсичните материи може да влијаат штетно врз
човекот и животните.
11. Содржина на предметната програма: Значење на самоникнатите растенија; Идентификација на
самоникнатите растенија; Поделба на самоникнатите хранливи растенија; Прехранбена вредност на
самоникнатите хранливи растенија; Карактеристики на отровните растенија; Поважни отровни
материи во растенијата; Фактори кои влијаат врз отровноста на растенијата и труењата предизвикани
со нив; Мерки за сузбивање на труења предизвикани со отровни растенија; Позначајни самоникнати
хранливи и отровни растителни видови кои егзистиораат на територијата на Р. Македонија.
12. Методи на учење:
Предавањата ќе се реализираат со комјутерски презентации, ќе се практикуваат дискусии, изработка
на групни и индивидуални семинарски задачи.
Вежбите ќе бидат лабораториски. Ќе се практикува кратка презентација на теоретскиот дел поврзан
со практичната работа. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со поважните самоникнати
хранливи и отровни растителни видови преку користење хербаризиран материјал.
13. Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14. Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

15. Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

45

часови

15.2

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

16. Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

30 + 30

часови

17. Начин на оценување
17.1

Тестови

80

бодови

17.2

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

бодови

17.3

Активност и учество

бодови

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10
до 50 бода

5

(пет) (F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест) (E)

од 61 бода до 70 бода

од 71 бода до 80 бода

7 (седум) (D)

8

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

(осум) (C)
9 (девет) (B)

10

(десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовност на вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Мискоска-Милевска
Е.

Самоникнати
хранливи и
отровни
растенија
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ, Скопје

2013

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

1.

Grlić. Lj.

Enciklopedija
samoniklog
jestivog bilja

August
Zagreb

Cesarec.

1986

2.

Forenbacher. S.

Otrovne biljke i
biljna otrovanja
životinja

Školska
Zagreb

knjiga.

1998

3.

Šilić. Č.

Atlas drveča i
grmlja

„ Svjetlost“ OOUR
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo - Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd

1988

4.

Šilić. Č.

Šumske zeljaste
biljke

„ Svjetlost“ OOUR
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo - Zavod za
udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd

1988

5.

Toplak T.G.

Domaće lekovito
bilje

Mozaik knjiga,
Zagreb

2005

6.

Тојшер Е.

Лековити билки:
прирачник за
кулинарски
билки, зачини,
мешавини од
зачини и за
нивните етерични
масла

ТРИ, Скопје

2010

22.2

Година

127

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Трошоци и калкулации

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Александра Мартиновска Стојческа
Доц. д-р Ивана Јанеска Стаменковска

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од областа на економиката на
земјоделството

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
• Стекнување знаење за основните чинители на процесот на производството и репродукцијата,
елементите на трошоците, аналитичките и инвестициските калкулации во земјоделското
производство, како и оценката на економскиот успех на работењето на земјоделското
претпријатие.
• Стекнување основни вештини за составување на разни видови калкулации

11.

Содржина на предметната програма:
• Основни фактори (чинители) на процесот на производството и репродукцијата
• Трошоци: основни елементи на трошоците: (1) материјални трошоци, (2) трошоци на
амортизација, (3) трошоци на работна сила
• Трошоци на амортизација, временски и функционален систем на амортизација
• Интересот како елемент на трошоците
• Ануитетот како елемент на трошоците
• Трошоци на осигурување
• Поделба на трошоците: според изворите на настанување, според сложеноста на структурата,
според можностите и начинот на пренесувањето (директни и индиректни трошоци)
• Производна функција, еластичност на производството
• Поделба според променливноста во зависност од трошењето во обемот на производството
(варијабилни и фиксни трошоци), вкупни и просечни трошоци, гранични трошоци
• Методи за утврдување на трошоците: калкулации (цел, принципи, поделба)
• Видови на калкулации: утврдување на трошоците за користење на градежните објекти и
средствата за механизација
• Аналитички калкулации на производите и линиите на производството
• Утврдување на цената на чинење на земјоделските производи
• Инвестициска калкулација
• Утврдување на показатели на економскиот успех на работењето. Начин на мерење на
економските резултати: економичност на производството, рентабилност, продуктивност на
трудот.

12.

Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи, изработка на индивидуални и/или групни семинарски задачи.
Практичната работа се реализира со решавање на задачи, компјутерски вежби и презентации на
семинарските работи.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7.

Број на ЕКТС кредити

6

6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања – теоретска
настава

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски, теренски),
консултации, семинари,
тимска работа

Други форми на

16.1

Проектни задачи

16.

активности
17.

45

часови
часови

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови
бодови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

10

Активност и учество

10

17.3
18.

45+30+30+75 = 180 часови
(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

бодови
бодови

до 50 бода

5

(пет)

(F)

од 51 бода до 60 бода

6

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода

8

од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода

10

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Изработена проектна задача

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски или Англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература

(осум)

(C)

(девет) (B)
(десет)

(A)

Задолжителна литература

22.1

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Миланов, М,
Мартиновска
Стојческа, А.

Дополнителна литература

22.2

Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

Менаџмент на
фарма

Три

2009

Кеј, Д. Д.,
Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Принципи за квалитет и безбедност на храна

2.

Код

3.

Студиска програма

Екоземјоделство

4.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Прв циклус студии

6.

Академска година/семестар

Четврта година /
VIII семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Соња Србиновска
Доц. д-р Душица Санта

9.

Предуслови за запишување
на предметот

Претходни општи предзнаења од хемија, микробиологија, биохемија.

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за основите принципи за
квалитет и безбедност на храната, системите за управување со квалитет и системи за управување
со безбедноста на храната, законските прописи од областа, контрола на храната на национално и
меѓунардоно ниво.

11.

Содржина на предметната програма:
Вовед; Дефиниција за храна; Квалитет на храна; Управување со квалитет; Основни групи на
фактори за квалитет; Системи за управување со квалитет; Прописи за храна: Закон за безбедност
на храна; Храна – општи барања; Храна – специфични барања, Храна –означување;

7.

Број на ЕКТС кредити

6

Микробиолошки критериуми; Храна – адитиви; Додатоци во храната, храна со иновирана
технологија ГМО, Материјали во контакт со храната; Спроведување на прописите за храна инспекции, контроли, Закон за квалитет на земјоделски производи; Заштита на географски ознаки.
Контрола на храната во европска унија, вовед во правото на ЕУ од областа на безбедноста и
квалитетот на храната. Рапид алерт систем; Кодекс Алиментариус ; Вовед во анализа на ризик:
проценка, комуникација и управување со ризик. Фалисфикација на храна; Принципи на собирање
на податоци за составот на храната. Добри практики во примарно производство; Добра производна
практика; Прашалник за предусловни програми; Локација и околина; Дизајнирање на просториите
и процесите; Опрема - одржување и калибрирање; Хигиена на храна; Контрола на производните
операции; Контрола на опасностите; Барања за влезен материјал; Документи и записи; Процедури
за отповикување на производот; Следливост на производот; Ризици во производство на храна;
Безбедност на прехранбените производи базирана на примена на АОККТ (HACCP); Историјат.
Законски барања; Дефинирање на опсегот на студијата; АОККТ тим; Опис на производот и
процесот; Дијаграм вo производството на храна; Анализа на oпасностите (микробиолошки, хемиски,
физички); Одредување на ККТ; Воспоставување на критични лимити; Воспоставување на
корективни акции; Воспоставување на систем на верификација; Воспоставување на документација и
процедура на чување на записи; Валидација; ИСО стандарди ИСО 9001, ИСО 17025, ИСО 22000,
BRS.
12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, студии на случај, консултации, гостин
на предавања, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

6 EKTС x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположливото време

45+30+30+75 = 180 часови

130

(15.1+15.2+16.1+16.2+16.3)
15.

16.

17.

18.

Форми на
наставните
активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби (лабораториски, 30+30
аудиториски,
теренски),
консултации,
семинари, тимска
работа

Други форми на
активности

45

часови
часови

16.1

Проектни задачи

15

часови

16.2

Самостојни задачи

15

часови

16.3

Домашно учење

45

часови

бодови

Начин на оценување
17.1

Тестови

80

17.2

Семинарска работа/проект (презентација:
писмена и усна)

10

17.3

Активност и учество

10

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5

од 51 бода до 60 бода 6

бодови
бодови
(пет)

(F)

(шест)

(E)

од 61 бода до 70 бода 7

(D)
(седум)

од 71 бода до 80 бода 8

(осум)

(C)

од 81 бода до 90 бода 9

(девет) (B)

од 91 бода до 100
10

(десет)

(A)

бода
19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анонимна анкета на студентите

22.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Проф.д-р Соња
Србиновска, доц.д-р
Душица Санта

Интерна
скрипта,
Контрола на
квалитет и
безбедност на
храна.

ФЗНХ

2015
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2.

Motaryemi J., Moy G.,
Todd E.

Encyclopedia of
Food Safety

3.

Somodzi S., Novkovic N., Menadzer i
Kajari K., Radojevic
sistem kvaliteta
V.
hrane

Elsevier

2014

Novi Sad

2006

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Grujic R.,
Marijanovic N.,
Radovanovic R.,
Popov Rajic J.,
Kumic J.

Kvalitet i analiza
namirnica

Beograd

2001

2.

P.A.Luning ,
W.J.Marcelis.,
W.M.F. Jongen.

Food and Quality Wageningen,
tool management, academic l
Technomanageria
approach.

2002

3.

Bernd van der
Meulen, Menno
van der Velde

Food safety Law
in the EU

Wageningen

2006

4.

Raymond O’Rurke,

European Food
law

Dablin

2001

5.

Schmidt R.,
Rodrick G.

Food Safety
Handbook

Wiley Interscience

2003

22.2
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