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Почитувани студенти,

Пред вас е Информаторот кој има за цел да ве води во текот на вашето студирање на
Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје. Нашата намера е Информаторот да ви биде главен извор на информации за
студиската програма која сте ја одбрале, предметните програми, наставниот и
соработничкиот кадаршто е одговорен за секоја предметна програма, како и литературата
која е препорачана за совладување на материјата на секој предмет. Она што очекуваме од
овој Информатор е да ви олесни во режимот и правилата на студирање, што е од особено
значење во студиските програми кои ги акредитиравме согласно Болоњските принципи и
нивна компатибилност со студиските програми на факултетите во Европа и Светот.
Во духот на нашата целосна ориентираност спрема студентите, се надеваме дека
Информаторот ќе одговори на најголемиот дел од вашите прашања, но доколку, сепак, на
некои од прашањата не го најдете одговорот тука, ние-деканската управа, службите на
факултетот, како и сите наставници и соработници ви стоиме на располагање во секое
време да одговориме на вашите прашања и да ви олесниме во вашето студирање на
Факултетот.
Ви посакуваме успех во студирањето, а деновите поминати на нашиот факултет да ви
останат во пријатно и трајно сеќавање.
Д Е К А Н,
Проф. д-р Драги Димитриевски
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1. ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Историја и општи информации за факултетот
Факултетот за земјоделски науки и храна е основан есента 1947 година, со одлука на
Владата на Народна Република Македонија, како посебен отсек во рамките на Земјоделскошумарскиот факултет. Уште во тој период, со оваа одлука се дава јасен приоритет за
правецот на развојот на нашата држава и тоа преку основање на високообразовна
институција која ќе образува кадар од областа на земјоделството и храната, што од друга
страна претставува еден од најбитните компоненти за развојот на стопанството во една
земја, пред сé на секторот земјоделство и храна во Република Македонија.
Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје се вбројува меѓу најстарите
високообразовни институции и еден од основачите на високото образование во Република
Македонија, односно еден од темелите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Од основањето па до денес, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на
УКИМ во Скопје, поминува низ повеќе развојни и организациски периоди кои се значајни за
историјата и постоењето. Меѓу другите поважните години и периоди кои се битни за
историјата на Факултетот за земјоделски науки и храна ќе ги споменеме:
 1947 година, на 16 декември е основан на Земјоделко-шумарски факултет, а овој ден
секоја година се прославува како патронен празник на Факултетот за земјоделски
науки и храна во состав на УКИМ во Скопје;
 1949 година, издадена првата диплома на додипломски студии;
 1959 година, е одбранета првата докторска дисертација;
 1971 година, е одбранета првата магистерска тема;
 1975 година, Земјоделско-шумарскиот факултет се дели на два самостојни факултета,
Земјоделски и Шумарски факултет;
 1977-1989 година, Земјоделскиот факултет работи како работна организација заедно
со институтите од областа на земјоделството;
 1990 година, Земјоделскиот факултет функционира како самостојна работна
организација со три основни дејности, односно образована, научно-истражувачка и
апликативна дејност;
 1990 година, формирање на општата насока, каде што покрај насоките поледелска,
лозаро-овоштарска и сточарска, Земјоделскиот факултет започнува да функционира
со вкупно четири насоки;
 1992-1994 година, во рамки на Земјоделскиот факултет, функционира ветринарната
насока, како посебна насока, од која подоцна се оформи и Ветеринарниот факултет,
односно денешен Факултет за ветеринарна медицина;
 1997 година, на Земјоделскиот факултет се отвора уште една нова насока, односно
насоката за Земјоделска техника;
 2001 година, на Земјоделскиот факултет се воведени вкупно 10 насоки, меѓу кои
покрај веќе оформените и подобрени насоки (поледелска, сточарска, лозароовоштарска, градинарско-цвеќарска, насока за земјоделска техника), треба да се
споменат и новите насоки, односно агроекономската насока, заштита на растенијата,
екоземјоделство, искористување, уредување и заштита на почвите и водите и
насоката за преработка на земјоделски производи;
 2001 година, Земјоделскиот факултет го воведува ЕКТС-системот во наставниот
процес;
 2004 година, Земјоделскиот факултет го промени името во Факултет за земјоделски
науки и храна;
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2005 година, Факултетот за земјоделски науки и храна изврши дисперзии на настава
на градинарско-цвеќарската насока во Струмица;
2009 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје
изврши дисперзии на настава на акредитираната студиска програма по Производство
и праработка на тутун во Прилеп;
2010 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје
изврши измени и акредитација на постојните студиски програми, како и
организирање и акредитација на нови студиски програми;
2010 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје
изврши акредитација на вкупно 34 модули на втор циклус студии (последипломски
студии) организирани во 10 студиски програми.
2012/2013 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во
Скопје изврши усогласување и реакредитација на постојните студиски програми
акредитирани во 2010 година;
2012/2013 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во
Скопје изврши усогласување и реакредитација на 34 модули на втор циклус студии
(последипломски студии) организирани во 8 студиски програми.
2012/2013 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во
Скопје го воведе електронскиот систем за водење евиденција и активности на
студентите (I-Know) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
2013/2014 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во
Скопје формираше центар за кариера.
2014 година, Факултет за земјоделски науки и храна акредитираше 6 студиски
програми и вкупно 33 ментори на трет циклус на студии (докторски студии).
2015 година, Факултет за земјоделски науки и храна акредитираше 15 методи и 3
лаборатории за стручна и апликативна дејност на Факултетот.

За долгата и успешна традиција на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав
на УКИМ во Скопје, говори и бројката од преку 7560 дипломирани земјоделски инженери,
469 магистри на земјоделски науки, 245 доктори на земјоделски науки, што од друга страна
има огромно значење врз развојот и достигнувањата на земјоделско-прехрамбениот сектор
во Република Македонија.
На самите почетоци факултетот работел со само девет наставници, скромни
материјални и просторни услови. Денес, наставно-образовниот процес на Факултетот за
земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје го изведуваат 62 наставника и 9
соработници. Покрај тоа на факултетот се ангажирани и 6 виши лаборанти и 6 лаборанти,
стручна служба и помошен персонал за непречено изведување на наставата. Факултетот
располага со зграда од околу 10 000 m2, преку 30 лаборатории од кои некои се меѓу
најсовремените во државата и пошироко, 6 амфитеатри за преку 800 студенти, преку 30
предавални за помали групи на студенти, современа и модернизирана библиотека со богат
книжен фонд од областа на земјоделството и храната, 3 компјутерски училници, интернет
пристап за вработените и студентите и други услови потребни за наставата и научноистражувачката работа.
Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје е една од првите
високообразовни институции во Република Македонија која влезе во болоњските реформи.
Имено, во 2001 година, заедно со други четири факултети во рамки на УКИМ, факултетот го
воведе ЕКТС системот во наставниот процес. Денес, Факултетот за земјоделски науки и
храна работи по принципите на Болоња, со целосно имплементиран кредит-трансфер
систем, рационални предметни програми, оптимално оптоварување на студентите,
континуирано оценување, остварување на мобилност на други факултети и универзитети во
државата и странство и др.
8
содржина

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - ИНФОРМАТОР

Факултетот за земјоделски науки и храна од секогаш водел грижа за кадарот што треба
да произлезе од оваа институција, особено за продуцирање квалитетни студенти кои ќе
бидат конкурентни на пазарот на трудот. Во последниве неколку години, Факултетот за
земјоделски науки и храна интензивно работеше на утврдување на студиските програми кои
се барани на пазарот на трудот, особено специјалности кои во моментот се дефицитарни и
атрактивни, со цел студентите да стекнат знаења и вештини со кои полесно ќе стигнат до
вработување. За таа цел, согласно Законот за високото образование на Република
Македонија и Болоњската декларација, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав
на УКИМ во Скопје,во 2010 година изврши измени и акредитација на постојните студиски
програми на прв циклус студии по кои и беше препознатлив досега, како и организирање и
акредитација на нови студиски програми по лозарство и винарство, квалитет и безбедност
на хранаи формирање на посебни студиски програми по преработка на земјоделски
производи-растителни преработки и преработка на земјоделски производи-анимални
преработки. Процесот на усогласување и подобрување на квалитетот на студиските
програми продолжи и во учебната 2012/2013 на вкупно 34 модули на втор циклус студии
(последипломски студии) организирани во 8 студиски програми, и тоа: студиска програма по
фитомедицина, растителна биотехнологија, преработка на земјоделски производи од
анимално потекло, анимална биотехнологија, менаџмент на животна средина во
земјоделството, механизација, агроекономика и квалитет и безбедност на храна.
Следејќи ги во целост новите текови во областа на земјоделството и храната, покрај
наставно-образовниот процес, Факултетот за земјоделски науки и храна континуирано ја
одржува и развива научно-истражувачката работа, апликацијата и меѓународната соработка.
На овој начин, наставно-соработничкиот кадар и студентите имаат можност постојано да
бидат во тек со новите барања и стандарди кои произлегуваат од современото живеење, а
со тоа и нивно севкупно приближување до современите текови кои влијаат врз подобрување
на наставно-образовниот процес во целина.
Седиште на Факултетот за земјоделски науки и храна
 адреса: бул. „Александар Македонски“ бб, ПФ. 297, 1000 Скопје
 тел:
++389 2 3255100
 факс:
++389 2 3134310
 e-пошта:
contact@fznh.ukim.edu.mk
 веб страна: http://www.fznh.ukim.edu.mk
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2. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ

Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет (ННС) е стручен орган составен од редовните, вонредните
професори, доцентите и преставници на студентскиот парламент. Наставно-научниот совет
избира и разрешува декан и продекани, предлага студиски и предметни програми до
Универзитетскиот сенат, донесува план за реализација на наставата, донесува одлуки за
избор во наставно-научни и соработнички звања, донесува одлуки за избор за формирање
постојани и повремени работни тела и комисии, донесува акти според Закон, Статутот на
Унивезритетот, Правилници и други акти на Универзитетот и Факултетот.

Декан на факултетот
Деканот на факултетот е раководен орган кој го застапува и го претставува Факултетот
во земјава и странство, во согласност со Статутот на УКИМ и Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Факултетот за земјоделски науи и храна во состав на УКИМ во
Скопје. Деканот ги извршува одлуките и заклучоците на Универзитетскиот сенат и ректорот
на Универзитетот, одлуките на ННС на Факултетот и деканатската управа, предложува
продекани, врши други работи согласно со Закон, Статут на Универзитетот и Правилници и
други акти на Универзитетот и Факултетот.


Д-р Драги Димитриевски, редовен професор

Продекани на Факултетот
Продеканите вршат работни задачи што ќе им определи деканот за области од
дејноста на Факултетот.
- продекан за настава
 Д-р Вјекослав Танасковиќ, вонреден професор
- продекан за меѓународна соработка
 Д-р Кочо Порчу, доцент

Секретар
Секретарот на Факултетот е одговорен за работата на стручната и административната
служба на Факултетот. Врши други работи согласно со Статут на Универзитетот и
Правилници и други акти на Универзитетот и Факултетот.

• М-р Мартина Коцевска

Деканатска управа

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. Деканатската управа ја
сочинуваат деканот, продеканите, раководителите на институти, претседателот на
Студентскиот парламент и секретарот на Факултетот (без право на одлучување).
Деканатската управа врши надлежности согласно Закон, Статут на Универзитетот и
Правилници и други акти на Универзитетот и Факултетот
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ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ
Факултетот го сочинуваат внатрешни организациски единици-институти, центри,
Факултетско земјоделско стопанство, библиотека и стручна служба.

Институти
Во состав на факултетот се организирани следниве институти:
Институт

Раководител на институт

1. Институт за растителна биотехнологија

Проф. д-р Златко Арсов

2. Институт за анимална биотехнологија

Проф. д-р Драгослав Коцевски

3. Институт за животна средина

Проф. д-р Татјана Миткова

4. Институт за агроекономика

Проф. д-р Драган Ѓошевски

5. Институт за заштита на растенијата и
земјоделска техника

Проф. д-р Раде Русевски

6. Институт за храна

Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска

Катедри
Во состав на Институтите на Факултетот за земјоделски науки и храна постојат следниве
катедри:
1. Институт за растителна биотехнологија
 Катедра за специјално поледелство;
 Катедра за градинарство и цвеќарство;
 Катедра за лозарство и винарство;
 Катедра за овоштарство;
 Катедра за генетика и селекција;
 Катедра за агрометеорологија;
 Катедра за преработка на поледелски производи.
2.






Институт за анимална биотехнологија
Катедра за сточарство;
Катедра за здравје и благосостојба на животните;
Катедра за исхрана и технологија на добиточна храна;
Катедра за технологија на анимални производи;
Катедра за биохемија и генетско инженерство.

3.





Институт за животна средина
Катедра за почви;
Катедра за води и заштита од ерозија;
Катедра за екологија и заштита на животната средина;
Катедра за агрохемија.

4.




Институт за агроекономика
Катедра за агробизнис;
Катедра за аграрна политика;
Катедра за рурален развој.
12
содржина

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - ИНФОРМАТОР

5.





Институт за заштита на растенијата и земјоделска техника
Катедра за фитопатологија;
Катедра за ентомологија;
Катедра за земјоделска техника;
Катедра за општо поледелство.

6. Институт за храна
 Катедра за квалитет и безбедност на храна;
 Катедра за преработка на овошје и зеленчук.

Лаборатории
На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје
функционираат преку 30 лаборатории. Голем дел од овие лаборатории се опремени со
современа и модерна опрема, што ги прави препознатливи не само во рамки на нашата
држава туку и пошироко во регионот. Основната дејност на лабораториите е практично
изведување на наставно-образовната, научноистражувачката, односно апликативната
дејност (лабораториска настава и екпериментални лабораториски истражувања и опити).

Библиотека
Уште од самиот почеток на формирањето на Факултетот за земјоделски науки и храна
е формирана и факултетската библиотека, чија основна цел е да помогне во креирањето на
квалитетен кадар, особено преку обезбедување на современа литература, списанија и друг
книжен фонд што е во тек со светските научно-истражувачки трендови.
Библиотеката на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во
Скопје располага со голем број периодични списанија со фонд над сто илјади, а книги и
монографии преку 40 илјади.
Книжниот фонд редовно се обновува со значајни изданија од областа на
земјоделството, храната и заштитата на животната средина по пат на размена или купување
книги и списанија од земјава и странство.
За потребите на студентите, библиотеката редовно го надополнува фондот на
учебници и учебни помагала. Така, дел од наставно-научниот кадар, заради подобрување на
наставниот процес, перманентно објавува свои учебници и практикуми за потребите на
студентите и за други корисници, кои исто така може да се најдат во книжниот фонд на
факултетската библиотека.
Денес, благодарение на проектни активности на Факултетот, преку програмата на
SIDA, библиотеката на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во
Скопје претставува модерно и современо катче, во кое студентите од сите три циклуси на
универзитетски студии имаат можност електронски да го пребаруваат книжниот фонд во
библиотеката, користење на просториите на библиотеката за пребарување на странска
литература поврзана со проблематиката која се изучува на Факултетот, реализирање на
други наставно-образовните активности (пишување семинарски работи, дипломски,
магистерски или докторски трудови итн.), читалница и др.
Контакт: e-mail: tokovskab@zf.ukim.edu.mk
 Студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна покрај факултетската централна
библиотека, можат да ги користат и услугите на библиотечните фондови на Институтите
и Катедрите на Факултетот.

13

содржина

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - ИНФОРМАТОР

 Студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна можат да ги користат и услугите
на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, во Скопје, (тел:
3115177).

ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА
Центарот за кариера на Факултетот за земјоделски науки и храна е главната алка
помеѓу студентите кои студираат на факултетот и стопанството. Исто така, центарот за
кариера редовно одржува соработка со студентите кои дипломирале на нашиот факултет
(алумни), како и со идните генерации на студенти, со цел нивно правилно насочување при
изборот на студиската програма и информирање за условите и капацитетите со кои
располага факултетот. Кариерниот центар редовно соработува со преку 200 компании од
областа на земјоделството и храната, каде главно преку ангажирање на студентите во
различни периоди од годината, а во согласност со потребите и побарувачката на
компанијата, се реализира задолжителна 30 дневна практична настава. На овој начин,
покрај можноста студентите да се здобијат со практично искуство неопходно за нивната
идна кариера, истите имаат директен контакт со потенцијалните работодавачи. За сите
активности на центарот за кариера на факултетот, студентите можат да се информираат на
веб страната на факултетот, како и преку директен контакт со советникот за кариера на
Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ) доц. д-р Ромина Кабранова.
Главни цели на центарот за кариера на ФЗНХ се:
 Воспоставување на постојани врски меѓу факултетот, студентите и стопанството;
 Обезбедување информации за студентите за извршување на практична настава и
организирање на истата во компании кои користат современи техники и технологии во
областа на земјоделството и производството на храна;
 Олеснување на пристапот на студентите од академската средина до вработување, како и
обезбедување на информации за можности за вработување;
 Одржување на соработката со дипломираните студенти (алумни), како и зајакнување на
нивните активности со центарот и факултетот;
 Промоција на факултетот пред идните студенти, медиуми и на други настани, со цел
олеснување на уписот на новите студенти на факултетот на сите циклуси на студирање.
 Организирање на работилници и семинари за студентите, со цел надградување на
нивните вештини, лични карактеристики и сл.
 Организирање на посета на теренска настава, стручни посети на саеми, учества на
симпозиуми, конгреси, работилници, средби на генерации итн.

ЦИПОЗ
Центар за применети истражувања и перманентно образование во земјоделството (ЦИПОЗ)
Во центарот може да се изведува и организира настава и дообука за средношколците и
наставниот кадар, изведување практична и теренска настава за студентите, обука на кадар
вработен во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, членови на
Федерацијата на фармери, како и приватните земјоделски производители, реализација на
едукативни програми од меѓународен карактер, како и иновациска дејност во земјоделското
производство и промоција на современи технологии за производство и преработка на
земјоделски производи.
Со неговото формирање се овозможува побрзо вклучување на европските стандарди
во производството на храна и следење на современите трендови во земјоделското
производство.
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3. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
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производствотои
производството
на храна,соатоа
во исогласност
со тоа
оформувањето
профил
за
на храна, а во согласност
оформувањето
на иакадемски
профилна
за академски
потребите на
пазарот.
потребите
на
пазарот.
Денес,
потребите
за
здрава
и
квалитетна
храна
и
земјоделски
култури
Денес, потребите за здрава и квалитетна храна и земјоделски култури за преработка постојано се
за
преработка
постојано сезазголемуваат,
а стандардите
за уште
нивнопостроги.
производство
зголемуваат,
а стандардите
нивно производство
стануваат
Оттука,стануваат
еден од
уште
построги.
Оттука,
еден
од
главните
императивина
Факултетот
за
земјоделски
науки и
главните императиви на Факултетот за земјоделски науки и храна претставува оформување
храна
претставува
оформување
академски
профил,
кој
со
голема
стручност
ќе
биде
академски профил, кој со голема стручност ќе биде оспособен да одговори на овие барања,
оспособен
одговори
на иовие
барања,
односно
понуди знаења
и вештинисонеопходни
за
односно дада
понуди
знаења
вештини
неопходни
за да
профитабилно
производство,
рационално
профитабилно
производство,
со
рационално
управување
на
природните
ресурси
и
заштита
управување на природните ресурси и заштита на животната средина. Имајќи ги предвид
на
животната
средина. Имајќи
потребите
современиот
пазар
од формирање
потребите
на современиот
пазарги
одпредвид
формирање
стручен на
кадар
со европско
образование,
кој ќе
стручен
кадар
со европско
образование,
кој ќе понуди
брзи решенија
во земјоделското
понуди брзи
решенија
во земјоделското
производство,
преработката
на земјоделските
производи
производство
на земјоделскитенапроизводи
храната, иаЗаконот
во согласност
со
и храната, а во преработката
согласност со имплементацијата
Болоњскитеипринципи
за високото
имплементацијата
на
Болоњските
принципи
и
Законот
за
високото
образование,
во
учебната
образование, во учебната 2010/2011 година и учебната 2012/2013 година, Факултетот за
2010/2011
година,
Факултетот
за земјоделски
науки и храна
од
земјоделскигодина
науки ииучебната
храна од2012/2013
Скопје, изврши
измени
и ги осовремени
постоечките
студиски
Скопје,
изврши
измени
и
ги
осовремени
постоечките
студиски
програми
од
2001/2002
програми од 2001/2002 година. Истовремено, Факултетот акредитира и други нови студиски
година.
Истовремено,
Факултетот
акредитира
и други
нови студиски
програми
на прв
циклус
програми
на прв циклус
студии, така
што, денес,на
Факултетот
за земјоделски
науки
и храна
се
студии,
така што,
денес,на студиски
Факултетот
за земјоделски
науки
и храна се нудат следниве
нудат следниве
акредитирани
програми
на прв циклус
студии:
акредитирани студиски програми на прв циклус студии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Поледелство;
Градинарство и цвеќарство;
Анимална биотехнологија;
Преработка на земјоделски производи;
Заштита на растенијата - фитомедицина;
Екоземјоделство;
Агроекономика;
Овоштарство со лозарство;
Лозарство и винарство;
Квалитет и безбедност на храна;

ЕВРОПСКИ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ (ЕКТС)
Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) е една од основните реформи која започна
да се реализира на Факултетот за земјоделски науки и храна уште во 2001 година. Денес,
студиските програми се структуирани согласно Болоњснкиот процес и според европските
искуства, со целосно прифаќање на ЕКТС. За таа цел, Факултетот за земјоделски науки и
храна во состав на УКИМ во Скопје, подготви студиски и предметни програми со разумно
оптоварување за време на студиите, избор на предмети од страна на студентите, мобилност
во студирањето во земјава и странство, препознавање на дипломата во земјите кои се
вклучени во Болоњскиот процес и др..
ЕКТС-системот е ориентиран кон студентот, за акумулирање и трансфер на кредити
врз основа на транаспарентноста од процесите од учењето. ЕКТС-системот овозможува
олеснување на планирањето, преносот, евалуацијата и признавањето на квалификациите и
деловите на учење, како и студентската мобилност. ЕКТС нашироко се користи во
формалното високо образование и може да се додаде на други активности за доживотно
учење.
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ЕКТС кредити
ЕКТС-кредитите се засноваат преку оптовареноста на студентите, која е потребна за
да се постигнат очекуваните резултати од учењето. Резултатите од учењето опишуваат што
се очекува од студентот да знае, да разбере и да прави по успешното завршување на
студирањето.
Оптовареноста всушност го изразува времето кое им е потребно на
студентите за да ги завршат активностите околу учењето, односно потрошеното
време на студент потребно за да се постигнат очекуваните резултати од учењето.
Во оптовареност на студентите се содржани следниве активности:
 бројот на часови, потребен за теоретскиот дел од предметот;
 практични вежби;
 семинари;
 демонстрации (работа во групи);
 теренска и практична работа;
 стручни екскурзии;
 лична работа (проекти, време потрошено во библиотека);
 испитување и оценување.
Бројот на кредитите што студентот треба да ги оствари се движи од 30 кредити за еден
семестар, односно 60 кредити за една академска година. Еден кредит соодествува на 25-30
часа вкупна работа на студентот во еден семестар. Вкупното работно оптоварување на
студентите во текот на една учебна година може да изнесува 1500 до 1800 часа.
Кредитите се доделуваат само на оној студент кој ќе ги исполни условите за
полагање, успешно ќе ја заврши предметната програма и ќе го положи предметот.

Придобивки од ЕКТС?
Овој систем е замислен пред сè да овозможи мобилност на студентите во рамките на
Европската унија, обезбедувајќи мерлива споредба на постигнатите знаења и пренесување
на истите од една во друга високообразовна институција.

Придобивките за студентите се:



ЕКТС гарантира академско признавање на студирањето во странство;
ЕКТС овозможува пристап до редовните студиски програми и учество во академскиот
живот во гостинската институција (да го продолжат образованието во домашната
институција, во гостинската или во некоја трета). Институциите одлучуваат дали тоа
е прифатливо за нив или не и условите по кои студентот може да се здобие со
диплома.

Придобивки за високо-образовните институции:




ЕКТС создава транспарентни студиски програми и детални информации за
постигнатиот степен на образование.
ЕКТС им помага на наставниците при признавањето на стекнатото образование на
студентите преку меѓуинституциски договори.
ЕКТС помага придобивките од предмети изучени во друга институција да се вклопат
во студентското образование.
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НАСТАВЕН КАДАР
Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје, покрај тоа
што претставува најголема високо образовна институција од областа на земјоделството и
храната во Република Македонија, истовремено располага и со најголем кадровски
потенцијал во високото образование во областа на земјоделското производство,
преработката на земјоделски производи и храната. На Факултетот за земјоделски науки и
храна во моментов има вкупно 80 вработени, директно ангажирани во наставната активност,
од кои 64 доктори на науки и 7 магистри.
Наставно-научен и соработнички кадар на Факултетот за земјоделски науки и храна
во состав на УКИМ во Скопје.
Редовни
професори
Редовни професори
1.
Аждерски,
Јован
1. Аждерски,
д-рд-р
Јован
2.
Андонов,
Сретен
2. Андонов,
д-рд-р
Сретен
3.
Ангелова,
Елизабета
3. Ангелова,
д-рд-р
Елизабета
4.
Арсов,
Златко
4. Арсов,
д-рд-р
Златко
5.
Божиновиќ,
Звонимир
5. Божиновиќ,
д-рд-р
Звонимир
6.
Бошев,
Дане
6. Бошев,
д-рд-р
Дане
7.
Буневски,
Ѓоко
7. Буневски,
д-рд-р
Ѓоко
8.
Бошков,
Крум
8. Бошков,
д-рд-р
Крум
9.
Вуковиќ,
Владо
9. Вуковиќ,
д-рд-р
Владо
10.
Георгиев,д-р
д-р
Ненад
10. Георгиев,
Ненад
11.
Гичев, д-р
д-р Живко
Ацо
11. Давчев,
12. Димитриевски,
д-р Драги
12.
Давчев, д-р Живко
13. Димов,
д-р Зоран д-р Драги
13.
Димитриевски,
14. Ѓорѓиески,
д-р
Среќко
14.
Димов, д-р
Зоран
15. Ѓошевски,
д-рд-р
Драган
15.
Ѓорѓиески,
Среќко
15. Ивановска,
15.
Ѓошевски,д-р
д-рСоња
Драган
16. Илиќ
Попова,д-р
д-р Соња
Сребра
16.
Ивановска,
17. Илиевска
Петановска,
д-р Биљана
17.
Илиќ Попова,
д-р Сребра
18. Каракашова,
д-р Љубицад-р Биљана
18.
Илиевска Петановска,
19. Кипријановска,
д-рЉубица
Хрисула
19.
Каракашова, д-р
20. Кипријановски,
20.
Кипријановска,д-р
д-рМарјан
Хрисула
21. Коцевски,
д-р Драгослав
21.
Кипријановски,
д-р Марјан
22. Лазаревска,
Станислава
22.
Лазаревска,д-р
д-р
Станислава
23. Маринковиќ,
23.
Маринковиќ,д-р
д-рЉубомир
Љубомир
24. Миткова,
24.
Миткова,д-р
д-рТатјана
Татјана
25. Најденовска,
Олга
25.
Најденовска,д-р
д-р
Олга
26. Наумовски,
26.
Наумовски,д-р
д-рМирче
Мирче
27. Петков,
27.
Петков,д-р
д-рМихаил
Михаил
28.
Пешевски,
д-р
28. Пешевски, д-рМиле
Миле
29. Пејковски,
29.
Пејковски,д-р
д-рЗлатко
Златко
30. Попсимонова,
30.
Попсимонова,д-р
д-рГордана
Гордана
31.
Поповски,
д-р
Зоран
31. Поповски, д-р Зоран
32. Прентовиќ,
Татјана
32.
Прентовиќ,д-р
д-р
Татјана
33. Русевски,
Раде
33.
Русевски,д-р
д-р
Раде
34. Србиновска,
Соња
34.
Србиновска,д-р
д-р
Соња
35.
Стојанова,
д-р
Марина
35. Стојанова, д-р Марина
36. Таневски,
Драги
36.
Таневски,д-р
д-р
Драги
37. Трајчев,
Методија
37.
Трајчев,д-р
д-р
Методија

Вонредни
професори
Вонредни професори
1. Агич,
Агич,д-р
д-рРукије
Рукије
2. Арсов,
Арсов,д-р
д-рТошо
Тошо
3. Коцевски,
д-р
Беличовска, д-рДрагослав
Катерина
4. Пацаноски,
д-р Звонко
Милевска Мискоска,
д-р Елизабета
5. Поповски,
Пацаноски,д-р
д-р Бојан
Звонко
6.
Манасиевска,
6. Симиќ
Поповски,
д-р Бојан д-р Силвана
7.
д-р Вјекослав
7. Танасковиќ,
Симиќ Манасиевска,
д-р Силвана
8. Танасковиќ, д-р Вјекослав
Доценти
1.
Беличовска, д-р Катерина
Доценти
2.
д-р Маргарита
1. Давитковска,
Богевска, д-р Звезда
3.
Богевска,
д-р
Звезда
2. Давитковска, д-р
Маргарита
4.
Јанкуловска
д-р
Мирјана
3. Јанкуловска д-р Мирјана
5.
Јанкуловска
С.
д-р
Мирјана
4. Јанкуловска С. д-р Мирјана
6.
Кабранова,
м-р
Ромина
5. Кабранова, д-р Ромина
7.
д-рАна
Ана
6. Котевска,
Котевска, д-р
8.
Кузмановска,
д-р
Билјана
7. Кузмановска, д-р Билјана
9.
Маркоски,
д-р
Миле
8. Маркоски, д-р Миле
10. Марковска Велкоска, д-р Ленче
9. Марковска Велкоска, д-р Ленче
11.Милевска Мискоска, д-р Елизабета
10. Наков, д-р Димитар
12. Порчу, д-р Кочо
11. Нацка, д-р Марина
13. Цанев, д-р Иле
12. Порчу, д-р Кочо
14. Тројачанец, д-р Снежана
13. Санта, д-р Душица
14. Симоновска, д-р Ана
15. Стаменковска Јанеска, д-р Ивана
16. Цанев, д-р Иле
Асистенти
17. Тројачанец,Миленковска,
д-р Снежана м-р Фросина
1.Бабановска
18.
Туна,
д-р
Емељ
2. Санта, м-р Душица
3. Симоновска, д-р Ана
4. Стаменковска Јанеска, м-р Ивана
Асистенти
5.
Наков, м-р Димитар
1.Бабановска
д-р Фросина
6.
Нацка, м-рМиленковска,
Марина
2. Прцуловски,
7.
Прцуловски,м-р
м-рЗлатко
Златко
3.
Русевски,
м-р
Константин
8. Туна, д-р Емељ
9. Русевски, м-р Константин
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38.
39.
40.
41.

Христов, д-р Петар
Чукалиев, д-р Ордан
Џабирски, д-р Владимир
Шутоска Вуќелиќ, д-р Марија

ПРАВИЛА ЗА СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ
Услови и начин за упис на студенти на прв циклус универзитетски студии
На прв циклус универзитетски студии на Факултетот може да се запише кандидат,
доколку ги исполнува условите и критериумите утврдени со Конкурс, објавен од страна на
Универзитетот, а согласно Законот за високото образование, Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски
студии на УКИМ, други акти на Универзитетот и Факултетот кои се однесуваат на условите и
начинот на упис на студенти на прв циклус студии.

Статус на студент на прв циклус студии
Статусот на студент, а со тоа и член на академската заедница се стекнува со
запишувањето на прв циклус универзитетски студии (додипломски) на Факултетот, на
претходно објавен конкурс од страна на Универзитетот. Статусот на студент се докажува со
индекс или студентска легитимација.
На Факултетот студентите имаат право да студираат како редовни или вонредни.
Редовните студенти може да се запишат како: студенти кои ги финансира
државата (студенти во државна квота) и студенти со самостојно финансирањекофинансирање (студенти во приватна квота). Студент кој се запишал во државна квота, го
губи статусот на студент во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на
трошоците за студирање (кофинансирање), ако еден предмет запишува по трет пат или
неположил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар, до почетокот на
наредниот соодветен семестар.
Вонредните студенти студираат како студенти со самостојно финансирање (во
приватна квота).
Во текот на студирањето, редовните студенти имаат право да се префрлат како
вонредни студенти во случај на вработување или болест.
Вонредните студенти имаат право да се префрлат во редовни студенти, доколку има
слободни места на предвидената студиска програма во државната квота, односно со
самостојно финансирање на студиите (во приватна квота) во случај државната квота да биде
пополнета.
Промената на статусот на студентите од редовен во вонреден студент и обратно,
се врши при запишувањето на секој семестар, при што студентот треба да достави молба во
архивата на Факултетот, а за префрлување во вонредни студенти покрај молба потребно е
доставување на формуларите за вработување - М1/М2 или лекарско уверение.
Студентите од прв циклус на студии имаат право да ги завршат започнатите студии
според условите и студиската програма на која се запишале, најдолго во времето што е
двапати подолго од пропишаното траење на студиите. Доколку по истекот на рокот од
претходниот став студентот не ги заврши студиите, со одлука на единицата на
Универзитетот се утврдуваат дополнителните услови и рокот за кој студентот може да ги
заврши студиите. Доколку по истекот на рокот настане измена на студиската програма,
студентот може да ги продолжи студиите по изменетата студиска програма врз основа на
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општ акт на Универзитетот и на единицата. Доколку по истекот на рокот студиската
програма згасне, студентот може стекнатите кредити за одредени предметни програми да ги
пренесе на друга студиска програма и да ги продолжи студиите врз основа на општ акт на
Универзитетот и на единицата. Во времето на студирање не се смета времето на мирување
на студентските обврски.
Студентите запишани на првиот циклус студии, а кои се без родители, слепи, глуви,
инвалиди од прва и втора група имаат право да студираат без плаќање партиципација и
кофинансирање на студиите. Студентите запишани на првиот циклус студии кои се мајки со
деца до шестгодишна возраст како и хоспитализираните лица имаат право на дополнителни
испитни рокови за завршно оценување.

Мирување на статусот студент
На студентот, по негово барање, му мируваат обврските:
 за време на бременост;
 со дете до 1 (една) година старост;
 за време на болест подолга од 1 (еден) семестар;
 поради семејни причини;
 за време на меѓународна размена на студентите во траење подолго од 30 дена во
текот на одржувањето на наставата, доколку со наведената размена не се стекнуваат
ЕКТС кредити;
 за време на подготовка и настапи на спортски настани кога има статус на член на
репрезентацијата на Република Македонија;
 неможност за исполнување на финансиските обврски;
 во други случаи за чија оправданост одлучува деканот, односно лицето овластено од
него.
Мирувањето на обврските го одобрува деканот или, по негово овластување,
продеканот за настава врз основа на писмено барање на студентот и доставена соодветна
документација. Доколку за време на мирувањето на обврските настанат измени во
студиската програма, студентот продолжува да студира на изменетата студиска програма и е
должен да ги исполни обврските што претставуваат разлика помеѓу двете студиски
програми. За време на мирувањето на обврските, студентот може да полага испити доколку
за полагањето на тие испити ги исполнил условите.
Студентот е должен да го активира студирањето во рок од 15 дена по истекувањето
на настапувањето на причините за мирување.
Доколку студентот не го активира
мирувањето, ниту, пак, запише година, односно семестар, му престанува статусот студент.
За времетраењето на мирувањето на обврските студентот не се задолжува со финансиски
обврски доколку ги има измирено заостанатите финансиски обврски.

Продолжување на прекинатите студии
Се смета дека студентот ги прекинал студиите доколку не запише семестар, заклучно
до почетокот на наредниот семестар, иако ги исполнил условите.
Доколку за време на прекинот на студиите се измени студиската програма, студентот е
должен да ги ислуша, да ги исполни и да ги полага разликите во изменетата студиска
програма.
За времетраењето на прекинот на студиите, студентот не плаќа партиципација,
односно кофинансирање.
Студентот ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање
(кофинансирање), доколку прекинот трање 3 или повеќе последователни семестри.
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Права и обврски на студентите
Студентот има право на:
 Квалитетни студии и образовен процес како што е предвидено во студиските
програми;
 Слободно искажување на мислењата и ставовите во текот на наставата;
 Право на изјаснување за квалитетот (оценување) на наставата и наставниците;
 Редовно студирање и статус на редовен студент и право на вонредно студирање и
статус на вонреден студент;
 Заштита на своите права и должности пред органите на високообразовната установа
и заштита на личноста и достоинството на студентот од злоупотреба.
Студентот има право да:
 ги користи библиотеката и базите на податоци, просторот, опремата (учебните
помагала), софтверот и останатата научна и стручна инфраструктура
на Универзитетот и Факултетот;
 учествува во научноистражувачката и стручната дејност, при што му се гарантираат
авторски, пронаоѓачки и слични права и награди;
 избира и да биде избиран како претставник на студентите во органите на Факултетот;
 користи услуги на студентскиот стандард (сместување, исхрана, здраствена заштита и
друго), градски и меѓуградски превоз според условите утврдени со закон од
вршителите на соодветните дејности;
 мобилност од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други
студии, согласно ЕКТС-системот;
 ги користи универзитетските објекти за спортска и културна дејност;
 учествува во формите на организирање на студентските организации што се утврдени
со Статутот на Универзитетот;
 остварува соработка со студентите во земјава и во странство;
 користи и други права согласно закон и акти на Универзитетот и Факултетот.
Студентот има обврска да:
 ги исполнува задачите што се пропишани во студиските програми;
 ги почитува одредбите од законот за високото образование, Статутот на
Универзитетот и правилата за студирање на Факултетот;
 да дејствува во согласност со Студентскиот етички кодекс, кој го подготвува и
одобрува високообразовната установа во согласност со студентското претставување.

Почеток и завршување на студиската година
Студиската година почнува на 15 септември, а завршува на 14 септември следната
година и се дели на два семестра, зимски и летен, доколку со закон поинаку не е утврдено.
Зимскиот семестар се одвива од 15 септември до 31 јануари, а летниот семестар од 1
февруари до 14 септември. Наставата во секој семестар трае по 15 недели.

Организација и обем на студиите
Траењето на студиите на сите академски студиски програми на прв циклус
универзитетски студии е 8 семестри, со едносеместрални задолжителни и изборни
предметни програми. Во првите три семестри, генерално се обработуваат заеднички
предметни програми, односно се изучуваат општи и базични предмети кои се основа за
натамошната надградба во земјоделската струка. Од четвртиот семетар па до крајот на
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студиите, предметните програми се насочени според потребите на студиска програма. Вака
конципирани, студиските програми во целост го задоволуваат критериумот за постоење
задолжителни и изборни предметни програми, согласно Законот за високото образование.
Факултетот ги информира студентите за наставниот процес (распоред на часови,
распоред на завршните испити, начин на оценувањето, основната литература итн.) и
содржината на студиските програми на повеќе начини: преку издавање брошури
(Информатор за студирање на Факултетот, Наставни програми итн.), на огласните табли на
Факултетот, преку својата интернет страница итн..
Исто така, студентите може да добијат дополнителни информации кај референтите и
раководителот на Службата за студентски прашања, координаторите на студиските
програми на Факултетот, како и кај наставниците кои се одговорни за своите предметни
програми.
Наставата се организира и изведува врз основа на утврден распоред на часови.
Факултетот е должен најдоцна 15 дена пред почетокот на наставата да го објави распоредот
на часови на огласната табла и веб-страницата на Факултетот.

Оптоварување на студентите во тек на една академска година
Вкупното работно оптоварување на студентите во текот на една учебна година може
да изнесува 1500 до 1800 часа, односно опфаќа збир на оптовареност на студентот со
предавања, вежби, семинари, практична настава, теренска работа, консултативноинструктивна настава, форми на континуирана проверка на знаењето и испити,
индивидуална студиска работа (семинарски задачи, проектна работа и др.), самостојно
учење, како и изработка на дипломска работа, изразено во часови.
Студентот запишува семестри, односно предмети во секој семестар според ЕКТС.
На секој предмет од наставниот план му е доделен единствен код, со кој се
дефинирани предметната содржина и методот на изучување на предметот. Секој предмет
носи одреден број кредити, утврден врз основа на посетата на предавањата, остварените
вежби, изработените проектни и домашни задачи, колоквиумите, самостојната работа,
учењето во библиотека итн..
Кредитите се доделуваат само на оној студент кој ќе ги исполни условите за
полагање, успешно ќе ја заврши предметната програма и ќе го положи предметот. Бројот на
кредитите што студентот треба да ги оствари се движи од 30 кредити за еден семестар,
односно 60 кредити за една учебна година. Еден кредит соодествува на 25-30 часа вкупна
работа на студентот во еден семестар.
Вкупното оптоварување на студентот во текот на еден семестар може да изнесува
најмногу 35 кредити. За успешно завршување на студиите, студентот е должен во текот на
студирањето да акумулира најмалку 240 кредити за прв циклус студии, односно најмалку 60
или 120 кредити за едногодишни, односно двогодишни студии на втор циклус.

Напредување на студентите
Студентот може да ги запише само оние предмети за кои стекнал право според
студиската програма и планот на студиите.
Студентот стекнува право на упис во нареден семестар кога ќе ги исполни сите
студиски обврски изразени во ЕКТС-кредити, предвидени со запишувањето во претходниот
семестар.
Програмата и планот на студиите може да се базираат врз запишување студиски
години (преодно решение).
Студентот може да запише нареден семестар и нови предметни програми од
наредниот семестар, доколку во предвидениот рок на запишување уредно ги завршил
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обврските и ги положил предметите што се предвидени со студиската програма. Студентот
запишува предметни програми во текот на семестарот по следниов редослед:

најпрвин ги запишува неположените задолжителни и избрани изборни предмети од
соодветниот (летен/зимски) семестар,

потоа ги запишува задолжителните предмети од тековниот семестар,

на крајот, ги запишува изборните предмети од тековниот семестар.
При запишувањето на семестарот, студентот не може да го надмине максималниот
број кредити од 35 кредити.
Студентот може да запише предмети во зимскиот или летниот семестар само од
предметите што се изучуваат во тој семестар.
Студентот има обврска да ги положи запишаните предмети во зимскиот семестар
најдоцна заклучно со августовско-септемвриската испитна сесија, а запишаните предмети во
летниот семестар - најдоцна заклучно со јануарската испитна сесија. Доколку студентот не
ги положи запишаните предмети во овие рокови, тој е должен повторно да ги запише
предметите во соодветниот семестар.
При повторно запишување на неположениот изборен предмет, студентот може да го
замени предметот со друг изборен предмет што се предава во соодветниот семестар од
истата студиска година.

Преминување од една на друга студиска програма и мобилност
Студентот може во текот на студирањето да премине од една на друга студиска
програма, при што може да ги пренесе освоените кредити што ги акумулирал во текот на
студирањето, но само за предметните програми што ги има во новата студиска програма.
Притоа, студентот е должен најпрвин да ги запише неположените предметни програми што
се јавуваат како разлика меѓу претходната и новата студиска програма. На Факултетот може
да преминат и студенти кои студирањето го започнале на факултети во рамките на
Универзитетот или на други домашни и странски сродни факултети. Преминувањето се врши
врз основа на решение за признавање на остварени кредити, односно решение за
еквиваленција на предмети и кредити.

Проверка на знаењата и оценување
Проверката на знаењето на студентот по наставните предмети се врши
континуирано во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени. За
исполнување на обврските за полагање на испитот (по делови или во целина),
студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка, која
се изразува до 10 (десет), при што оценката 5 (пет) означува недоволен успех.
Испитот по еден наставен предмет може да се полага најмногу три пати, од кои
третиот пат, по барање на студентот, испитот се изведува пред комисија составена
од три члена од наставници од исто или сродно наставно-научно подрачје. Деканот,
односно директорот ја формира комисијата. Наставникот кај кого полагал студентот
не е член на комисијата од претходниот став на овој член.
Студент кој и по трет пат не успеал да го положи испитот е должен во
наредната академска година повторно да го запише тој предмет. Студент кој испитот
не го полагал и студент кој испитот не го положил, е должен во наредната
академска година повторно да го запише тој предмет. Со планот на студиите може
да се утврди дека некои облици на настава се спроведуваат без оценување или дека
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се оценуваат описно. Нумеричкиот систем за оценување се споредува со системот на
оценување според ЕКТС, и тоа:
10
9
8
7
6
5

=> A A => 10
=> B B => 9
=> C C => 8
=> D D => 7
=> E E => 6
=> F F, FX => 5

За одредени предмети, доколку природата на компетенциите што студентот треба да
ги стекне го дозволува тоа, може да се предвиди и компјутерска проверка на знаењата во
рамките на системот за објективна проверка на знаењата на Универзитетот. Проверката на
знаењето по одделни наставни предмети се врши на начините определени во студиската
програма и во роковите утврдени со овој Статут. Завршното оценување задолжително се
запишува во индексот и во пријавата за завршно оценување. Просечниот успех на студентот
претставува аритметичка средина на оценките од завршното оценување по сите наставни
предмети во текот на студиите, вклучувајќи го и завршниот испит. За секоја проверка на
знаењето, студентот може да се пријави по електронски или писмен пат.

Завршен испит
Завршниот испит за соодветната предметна програма може да биде по писмен или
устен пат, а истиот задолжително се пишува во индексот и во пријавата за завршно
оценување.
Студентот завршниот испит може да го полага во рамките на зимскиот, летниот и
есенскиот испитен рок. Испитните рокови траат најмалку три недели. Во рамки на
предвидените испитни рокови, Факултетот може да определи повеќе од 1 термин за
полагање на секој испит. Редовни сесии кои се утврдени со календарот на Универзитетот се:
- прва испитна сесија (од 8 јануари до 1 февруари);
- втора испитна сесија (од 15 мај до 15 јуни) и
- трета испитна сесија (од 15 август до 15 септември).
Студентите можат да пријават испит со доставување пријава по писмен и електронски
пат, во роковите за пријавување кои ги донесува Факултетот.
Факултетот е должен пред почетокот на учебната година да го објави распоредот на
термини за завршен испит на огласната табла и веб-страницата на Факултетот.
Испитите се изведуваат јавно и транспарентно во присуство на други лица (студент,
асистент, друг наставник).
Оценките кои студентите ги добиле при проверката на нивните знаења се објавуваат
на огласна табла и/или на веб-страницата на Факултетот во рок од 7 дена од денот на
полагањето на испитот.
Усниот испит наставниците го објавуваат веднаш по завршување на испитот.
Студентите можат да побараат увид во прегледаниот труд и добиената оценка,
најдоцна до почетокот на наредниот семестар.
Студентот ќе добие оценка 5 (пет) доколку неоправдано ја напуши просторијата каде
што се изведува испитот, ако самостојно се откаже од испитот, поради недолично
однесување на испитот и попречување на другите студенти или доколку користи
недозволени средства, нема да се јави на усниот дел, по завршувањето на писмениот дел.
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Поднесување приговор од проверка на знаењето
Студентот има право да поднесе приговор до деканот во случај испитот да не е
спроведен во согласност со прописите. Приговорот се поднесува во рок од 24 часа од денот
на објавувањето на резултатите.
Доколку приговорот се усвои, а наставникот не ја преиспита оценката, тогаш
студентот има право да го преполага испитот пред тричлена комисија од иста или сродна
област, формирана од страна на Деканот, каде предметниот професор не е член на
испитната комисија.
Повторениот испит се спроведува во рок од 24 часа од прифаќањето на приговорот,
наредниот работен ден. Студентот мора да ја прифати новодобиената оценка, дури и кога
таа е негативна или помала од претходната.

Преполагање на испитот
По барање на студентот, може да му се овозможи повторување на завршното
оценување за повисока оценка, во период од најмногу четири месеци од полагањето.
Барањето за преполагање се доставува до деканот, а решението за преполагање е
составен дел на досието на студентот.
Наставникот е должен во пријава кај старата оценка да напише дека истата е
поништена. Добиената оценка на повторното полагање е конечна, без право на
повторување.

Пренесување на надлежноста за спроведување испит
Деканот на Факултетот може да донесе решение за изземање на наставникот при
полагањето на предметна програма доколку наставникот е во роднинска врска со студентот
(син, ќерка, брат, сестра, сопруга или сопруг), при што испитот се доверува на друг
соодветен наставник или компетентна Комисија.
Во случај на подолга спреченост на предметен наставник, Деканот може да му ги
пренесе надлежностите за одржување на испитите на друг соодветен наставник или
компетентна комисија.

Завршување на студиите
Дипломирањето на студентите, според Студиската програма на Факултетот, завршува
со пријава, изработка и јавна одбрана на дипломскиот труд.
Право за пријава на дипломски труд студентот стекнува доколку има освоено 200
ЕКТС-кредити, а право на одбрана стекнува откако ќе ги положи сите предвидени предмети
и ги исполни условите и обврските, според Студиската програма.

Дипломски труд
Темата на дипломскиот труд се пријавува од наставно-научната област што се
изучува на Факултетот под менторство на наставник кој ја предава предметната програма
што ја покрива наставно-научната област од која е земен дипломскиот труд.
Студентот избира тема кај ментор кој е наставник на Факултетот и кај кого студентот
слушал и полагал најмалку еден предмет, или наставник кој го презел предметот по друга
основа (избор во наставно звање, доделување предмети и друго).
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Пишаниот дипломски труд претставува самостојна работа со која се покажува дека
студентот методолошки правилно ја обработил проблематиката и самостојно користи
литература.
Студентот има обврска да го поднесе изработениот дипломски труд, најдоцна во рок
од 12 месеци, од денот на пријавувањето.
На образложено барање од студентот, потпишано од менторот, деканот/продеканот
за настава може да го продолжи овој рок, но не подолго од 6 (шест) месеци.

Одбрана на дипломски труд
Студентот го предава трудот во 6 (шест) печатени примероци од кои по еден за
членовите на Комисијата, еден примерок за студентот, еден во досието и еден за Деканатот.
Јавната одбрана на дипломскиот труд се состои од јавна презентација на трудот, од
страна на кандидатот и одговарање на поставените прашања од страна на менторот и
двајцата члена на Комисијата, а во врска со проблематиката што е предмет на трудот.
Комисијата по одбраната на дипломскиот труд, дава оценка од 5 до 10 и ЕКТС-оценка.
Студентот кој добил негативна оценка за изработениот дипломски труд или не го
доставил во предвидениот рок, има право да ја повтори постапката за пријавување на
дипломскиот труд, со нова тема, образложено барање од студентот и со нов ментор.

Дипломирање на студентот
Студентот дипломирал на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на
УКИМ во Скопје, доколку ги освоил потребните кредити по соодветната студиска програма и
успешно го одбранил дипломскиоттруд.
Датумот на одбраната на дипломскиот труд е и датум на дипломирање.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи го и
дипломскиот труд.

Награди
За посебно покажани резултати во студирањето, студентот може да добива соодветни
награди и признанија. Критериумите и процедурата за наградување на студентите ги
изработува Факултетот.

Дисциплинска одговорност на студентите
Во текот на студиите, студентите мора да се придржуваат до законот, Статутот на
Универзитетот, правилникот на Факултетот, Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус на студии на Универзитетот,
Правилникот на Универзитетот за превенирање на фиксирање, умножување и продажба на
авторско дело без дозвола од авторот, односно издавачот, како и на другите акти на
Универзитетот и Факултетот.
Ако студентот го наруши редот и мирот, тогаш тој одговара пред дисципинската
комисија составена од три члена избрани од ННС на Факултетот. Претседателот на
комисијата е од редот на наставниците, еден член е од редот на соработниците, а еден член
е претставник на студентите. Комисијата има свои заменици.
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Видови дисциплински постапки
Како лесни дисциплински повреди се вбројуваат:

нарушување на јавниот ред и мир за време на наставата;

непристојно однесување спрема вработените и студентите;

пријавување присуство на настава на друг отсутен студент;

оштетување на имотот на Факултетот (за штета до 100 евра).
Како тешки дисциплински повреди се вбројуваат:

препишување со помош на електронски уреди (телефон и сл.);

давање помош на друг студент за време на испитот или препишување;

самоволно регистрирање заради добивање на бодови од активност;

недозволено носење на аудио или видео опрема при изведување на наставата;

плагијаторство со поднесување туѓ труд (семинарска, дипломска работа итн.);

физички напад врз наставник, соработник или студент;

вербална навреда врз соработник или наставник;

упад во информатичкиот систем на Факултетот или Универзитетот;

давање неточни податоци на органите на Факултетот;

оштетување на имотот на Факултетот (штета над 100 евра);

повторени лесни дисциплински повреди.

Видови дисциплински мерки
За направените дисциплински повреди, на студентот може да му будат изречени
следниве казни:

опомена;

јавна опомена;

исклучување од Факултетот во годината во која е изречена казната;

забрана за полагање испити или колоквиуми во наредната сесија (доколку повредата
е направена во врска со наставата).

Поведување и тек на дисциплинска постапка
Барањето за поведување на дисциплинска постапка се поднесува во писмена форма и
истото мора да содржи:
1. Име и презиме на лицето што ја пријавува дисциплинската повреда;
2. Податоци за сторителот на повредата;
3. Опис на настанот;
4. Докази за утврдување одговорност.
Врз основа на писменото барање за поведување на постапката, Деканот го доставува
барањето до Дисциплинската комисија. Комисијата донесува решение за поведување
дисциплинска постапка до подносителот на барањето и лицето против кое се поведува
дисциплинската постапка.
Пред да му биде изречена казната, студентот ќе биде повикан на сослушување, на
кое доколку истиот не присуствува или отсуството не е оправдано, комисијата може да
донесе соодветна одлука врз основа на достапниот доказен материјал. Студентот може да
поднесе и писмена изјава до дисциплинската комисија, при што Комисијата може да побара
негово присуство за сослушување.
Дисциплинската комисија може да донесе одлука за отфрлање на барањето поради
застареност, да го одбие барањето поради недоволно докази или да изрече дисциплинска
мерка.
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Донесеното решение за изрекување дисциплинска мерка се доставува до
подносителот на барањето, студентот, архивата, студентски прашања и канцеларијата на
ЕКТС. Решението се објавува на огласна табла на Факултетот и се впишува во досието.
Студентот има право на жалба против решението за изрекување на дисциплинската
мерка до Наставно-научниот совет на Факултетот, како второстепен дисциплински орган, во
рок од 8 дена од денот на прием на решението. ННС го разгледува приговорот на првата
наредна седница.
Покренувањето и водењето на дисциплинската постапка застаруваат во рок од 6
месеци од сторувањето, односно 3 месеци од дознавањето за сторената дисциплинска
повреда.

4. КООРДИНАЦИЈА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА
На Факултетот се определуваат координатори на прв циклус студии на секоја
студиска програма. Истовремено координаторите на прв циклус студии учествуваат во
координација и примената на ЕКТС-системот на Факултетот. Координаторите помагаат во
правилното организирање на наставата на студентите на прв циклус студии, информирање
на студентите за начинот и правилата на студирање, начин на избор на изборни предмети,
помош во примената и правилното информирање за примената на ЕКТС-системот и др..
Студентот има право да му се обрати на координаторот за сите прашања во врска со
правилата за студирање на Факултетот, како што се:



















видот на студии кои постојат на Факултетот;
видот на студиски програми за нови профили стручен кадар;
објавување на студиските и предметните програми;
условите и начинот на запишување на прв циклус студии;
траењето, почетокот, завршувањето и обемот на студиите;
видови на студии за надградба и продлабочување на знаењата;
можностите за континуирано образование;
правилата на студирањето;
условите за мирување на статусот студент;
преминот од едни на други студии;
преминот на други факултети според принципите на ЕКТС;
можностите за остварување и продолжување на студиите во други институции со кои
Факултетот има склучено меморандум за соработка;
правата и обврските на студентот;
начините за оценување;
бројот и времето на организирањето на испитните сесии;
условите за стекнување сертификати и дипломи;
можностите за надградба на успешни студенти;
дисциплинските мерки и сл..
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Координатори на прв циклус студии на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје
Координатор

Студиска програма
1. Поледелство

проф. д-р Ромина Кабранова

2. Анимална биотехнологија

проф. д-р Зоран Поповски

3. Градинарство и цвеќарство

проф. д-р Рукие Агич

4. Лозарство и винарство

проф. д-р Михаил Петков

5. Овоштарство со лозарство

проф. д-р Тошо Арсов

6. Преработка на земјоделски производи

проф. д-р Дане Бошев
проф. д-р Соња Србиновска

7. Заштита на растенијата – Фитомедицина

проф. д-р Звонко Пацаноски

8. Квалитет и безбедност на храна

доц. д-р Елизабета Мискоска Милевска

9. Агроекономика

проф. д-р Миле Пешевски

10. Екоземјоделство

проф. д-р Татјана Миткова

28

содржина

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - ИНФОРМАТОР

5. СТУДЕНТИ

Студентски правобранител
Во рамки на Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на
правата на студентите.
Надлежноста, изборот и работата на студентскиот правобранител се утврдуваат со
акт на Сенатот.
Студентскиот правобранител ги штити законските права на студентите и правата
утврдени со актите на Универзитетот и на Факултетот, кога им се повредени од органите на
Факултетот, како и од лица вклучени во наставно-образовниот процес и од други лица
согласно со актот од член 344 од Статутот на УКИМ.

Комисија за студентски жалби
Универзитетот формира универзитетска комисија за студенски жалби. Комисијата за
студентски жалби одлучува за правата на студентите кога им се повредени со акт на
органите на единиците и органите на Универзитетот, ако нивната заштита не е обезбедена
пред други органи согласно законот, овој Статут и другите акти на Универзитетот и на
единиците.

Учество на студентите во управувањето
Студентите учествуваат во управувањето со Факултетот преку своите претставници
во органите на Факултетот, преку формите на самоорганизирање или на друг начин, според
условите утврдени со закон, Статут на Универзитетот и Правилници на Факултетот.
Студентите, во рамките на своето право на управување:
 донесуваат и остваруваат програма на различните форми и видови интересни
дејности организирани на Факултетот;
 ги разгледуваат, и на надлежните органи на Факултетот им даваат мислење за актите
и прашањата кои се однесуваат на правата и должностите на студентите;
 избираат свои претставници во органите на Факултетот;
 учествуваат во избор на декан и продекани на Факултетот;
 расправаат и одлучуваат и за други прашања од интерес за студентите.

Студентски парламент
Формите на организирање на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна
започнале уште со самото формирање на Факултетот.
Денес, студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна се организирани во
Студентски парламент (СПФЗНХ). СПФЗНХ е организација во која членуваат претставници на
студентите, кои ги претставуваат нивните интереси, барања и предлози.
Членовите на студентскиот парламент (претседател, попретседател итн.) на
Факултетот се избираат на непосредни, фер и демократски избори од страна на студентите
на Факултетот со мандат од 2 години, со право на уште еден последователен избор.
Работата на Студентскиот парламент на Факултетот се утврдува со статут на
Студентскиот парламент на Универзитетот.
Претставници од студентскиот парламент на Факултетот за земјоделски науки и храна
во состав на УКИМ во Скопје, членуваат во Студентскиот парламент на УКИМ.
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СПФЗНХ работи во различни сектори и тоа: образование, наука, студентски стандард,
култура, спорт и информации.
Секоја година, СПФЗНХ учествува на Универзитетски игри организирани од страна на
УКИМ, како и Агрономијада организирана на ниво на студентски организации на
факултетите од оваа област од поранешна Југославија. На сите овие редовни учества,
СПФЗНХ постигнува значајни резултати во поединечни или групни спортови (фудбал,
кошарка, пинг-понг, одбојка и шах).
Од 1997 г., во рамките на Факултетот, постои планинарско друштво „Агроном“ во кое
членуваат студенти и вработени од целиот Универзитет. Целта на ова друштво е одржување
на физичката кондиција и развивање на љубовта кон природата.
На Факултетот работи и студентското истражувачко друштво „Еурека“ кое ги
проширува своите знаења надвор од студентските клупи преку организирање истражувачки
проекти и разни други форми на едукација.
Од областа на науката и образованието, Факултетот за земјоделски науки и храна,
веќе неколку години по ред, на денот на патрониот празник на ФЗНХ, организира студентски
смотри на трудови, каде што студентите презентираат научни и стручни трудови од областа
на земјоделството, храната и заштитата на животната средина.
На Факултетот активно работи и меѓународно здружение на студенти по земјоделски
и сродни науки IAAS, а тесна соработка студентите остваруваат и со IAESTE и BEST. Преку
сите овие меѓународни здруженија, студентите остваруваат мобилност и учествуваат на
практична настава, семинари и курсеви во странство.
СПФЗНХ
Студентски парламент на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје
бул. „Александар Македонски“ бб
ПФ. 297,1000 Скопје
Република Македонија
Телефон : (02) 3255-100 локал 115, e-mail: ssfznh@zf.ukim.edu.mk
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6. ОПШТИ ПРАКТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ
Сместување
Студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје
можат да се сместуваат во Државниот студентски центар “Скопје” кој располага со следниве
студентски домови:


Студентски дом „Гоце Делчев“- Скопје
тел: (02)
6363
306
тел:
(02)3030
306
(Студентскиот центар работи и во летниот период со рецепција)



Студентски дом „К.Ј.Питу“ - Скопје
тел:
3232
28 28
844844
тел:(02)
(02)
тел:
3232
28 28
138138
тел:(02)
(02)



Студентски дом „Стив Наумов“ - Скопје
тел:
1616
175175
тел:(02)
(02)3131
тел:
(02)
32
20
575
тел: (02) 32 20 575



Студентски дом „Невена Георгиева Дуња“ (Медицинар)

тел:
тел:(02)
02 32 38
38 910
910

Исто така студентите може да аплицираат за сместување и во Државниот студентски
дом “Пелагонија” и Државниот студентски дом “Томе Стефановски – Сениќ”
Начинот и условите за аплицирање, потребните документи, роковите и местата за
поднесување на документите се објавуваат по пат на конкурс кој се објавува во дневниот
печат.
Во наредниот дел се презентирани студиските програми на Факултетот за
земјоделски науки и храна.
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7. СТУДИСКИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФЗНХ
ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
НАПОМЕНА:
ОЗНАЧЕНИ

Поледелство;
Градинарство и цвеќарство;
Анимална биотехнологија;
Преработка на земјоделски производи;
Заштита на растенијата - фитомедицина;
Екоземјоделство;
Агроекономика;
Овоштарство со лозарство;
Лозарство и винарство;
Квалитет и безбедност на храна;

ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО
СО
ЗАДЕБЕЛЕНИ

32

СТУДИСКИТЕ
БУКВИ

ПРОГРАМИ СЕ
(BOLD).

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ПОЛЕДЕЛСТВО

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:
Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00
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СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПОЛЕДЕЛСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација во поледелското
4+2
6
ФЗНХ12519
производство
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Процесна техника
4+2
6
Статистика
3+2
6
Развој на хумани ресурси
3+2
6

ФЗНХ12107
ФЗНХ12109
ФЗНХ12103

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Основи на сточарско производство
4+2
6
ФЗНХ12104
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ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број

Предмет

Фонд на часови
задолжителни предмети
4+2
3+2

1.
2.

Педологија
Микробиологија

3.

Мелиорации со заштита од ерозија

4.
5.

1.
2.

Кредити

Код

6
6

ФЗНХ12307
ФЗНХ12303

ФЗНХ12412
4+2
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Геоматски техники во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12405
Градинарство
3+2
6
ФЗНХ12505

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Општо поледелство со
3+2
6
ФЗНХ12454
агроекологија
Наводнување на поледелски
3+2
6
ФЗНХ12452
култури
Исхрана на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12445
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Овоштарство и лозарство
4+2
6
ФЗНХ12453
Пчелни производи
4+2
6
ФЗНХ12539
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ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Индустриски култури
3+2
6
ФЗНХ12408
Зрнести и клубенести култури
3+2
6
ФЗНХ12608
Фуражно производство
4+2
6
ФЗНХ12442
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Современи генетски методи
4+2
6
ФЗНХ12860
Еко поледелство
4+2
6
ФЗНХ12508

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Производство на тутун
3+2
6
ФЗНХ12625
Тревници
4+2
6
ФЗНХ12549
Селекција на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12540
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Планирање и уредување на паркови
3+2
6
ФЗНХ12615
Фертиригација
3+2
6
ФЗНХ12861
Цвеќарство на отворено
3+2
6
ФЗНХ12643
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СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Познавање и обработка на
3+2
6
ФЗНХ12719
тутунската суровина
Фитопатологија со
3+2
6
ФЗНХ12652
фитофармација
Менаџмент на поледелското
3+2
6
ФЗНХ12714
производство
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Лековити и зачински растенија
2+1
6
ФЗНХ12711
Производство на слад и пиво
3+2
6
ФЗНХ12726

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12648
Фабрикација на тутун
3+2
6
ФЗНХ12833
Преработка на поледелски
3+2
6
ФЗНХ12622
производи
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
Контрола на квалитет и безбедност на
3+2
6
ФЗНХ12811
храна со прописи
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
ФЗНХ12603
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ГРАДИНАРСТВО И
ЦВЕЌАРСТВО

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:
Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација во градинарско и
4+2
6
ФЗНХ12414
цвеќарско производство
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Процесна техника
4+2
6
ФЗНХ12107
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Агроменаџмент
3+2
6
ФЗНХ12401
Основи на сточарско производство
4+2
6
ФЗНХ12104
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ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Педологија
4+2
6
ФЗНХ12307
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
Општо градинарство и цвеќарство
3+2
6
ФЗНХ12526
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
Мелиорации со заштита од ерозија
4+2
6
ФЗНХ12412

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

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

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Исхрана на градинарски и
4+2
6
ФЗНХ12448
цвеќарски растенија
Наводнување на градинарски и
3+2
6
ФЗНХ12450
цвеќарски култури
Градинарство на отворено
3+2
6
ФЗНХ12506
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Подигнување и одгледување на овошни
4+2
6
ФЗНХ12617
насади
Подигнување и одгледување на лозови
3+2
6
ФЗНХ12616
насади
Самоникнати хранливи и отровни
3+2
6
ФЗНХ12430
растенија
Општо поледелство со агроекологија
3+2
6
ФЗНХ12454
Физиологија на растенија
4+2
6
ФЗНХ12439
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12400
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ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Одгледување цвеќе во заштитен
3+2
6
ФЗНХ12716
простор
Производство на зеленчук во
3+2
6
ФЗНХ12624
заштитен простор
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12648
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Почвена микробиологија
4+2
6
ФЗНХ12860
Менаџмент на фарми
4+2
6
ФЗНХ12508

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Цвеќарство на отворено
3+2
6
ФЗНХ12643
Планирање и уредување на
3+2
6
ФЗНХ12615
паркови
Фитопатологија со
3+2
6
ФЗНХ12652
фитофармација
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Тревници
4+2
6
ФЗНХ12549
Екоградинарство
4+2
6
ФЗНХ12604
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
ФЗНХ12603
Хербологија
4+2
6
ФЗНХ12642
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содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Доработка и контрола на зеленчук
3+2
6
ФЗНХ12706
и цвеќе
Лековити и зачински растенија
2+1
6
ФЗНХ12711
Современи генетски методи
4+2
6
ФЗНХ12860
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Геоматски техники во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12405
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730
Прописи во агроеколошко и органско
3+2
6
ФЗНХ12764
земјоделство

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Производство на семе и саден
материјал од градинарски и
3+2
6
ФЗНХ12821
цвеќарски растенија
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
3+2
6
ФЗНХ12829
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Селекција на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12540
Биолошка борба и непестицидни мерки
3+2
6
ФЗНХ12503
за заштита на растенијата
Фертиригација
3+2
6
ФЗНХ12861
Преработка на зеленчук
3+2
6
ФЗНХ12720
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СТУДИСКА ПРОГРАМА

АНИМАЛНА
БИОТЕХНОЛОГИЈА

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:

Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60%
40%
100%

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Општо сточарство
4+2
6
ФЗНХ12422
Анатомија на животни
4+2
6
ФЗНХ12106
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103
Механизација
4+2
6
ФЗНХ12101
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Физиологија на животни
4+2
6
ФЗНХ12308
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Ботаника
4+3
6
Основи на економија
3+2
6
Екологија
3+2
6
Агроменаџмент
3+2
6
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ФЗНХ12201
ФЗНХ12205
ФЗНХ12208
ФЗНХ12401

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Основи на исхрана на животните
3+2
6
ФЗНХ12424
Фуражно производство
4+2
6
ФЗНХ12442
Популациска генетика
3+2
6
ФЗНХ12532
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
Технолошка микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12437

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Рибарство
4+2
6
ФЗНХ12729
Применета исхрана на животните
4+2
6
ФЗНХ12533
Коњарство
3+2
6
ФЗНХ12609
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Екосточарство
4+2
6
ФЗНХ12509
Технологија на храна за животни
3+2
6
ФЗНХ12457
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12400
Самоникнати хранливи и отровни
3+2
6
ФЗНХ12430
ратсенија
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Говедарство
4+2
6
ФЗНХ12504
Менаџмент во сточарско
3+2
6
ФЗНХ12814
производство
Козарство
4+2
6
ФЗНХ12514
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Молекуларна биологија на животинска
4+2
6
ФЗНХ12305
клетка
ГМО
3+2
6
ФЗНХ12554

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Свињарство
4+2
6
ФЗНХ12630
Овчарство
4+2
6
ФЗНХ12614
Живинарство
4+2
6
ФЗНХ12607
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Биолошка разновидност во
4+2
6
ФЗНХ12657
земјоделството
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Хигиена и санитација во
3+2
6
ФЗНХ12760
производството на храна
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Технологија на млеко и млечни
4+2
6
ФЗНХ12756
преработки
Зоохигиена
4+2
6
ФЗНХ12708
Пчеларство
4+2
6
ФЗНХ12628
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Квалитет и безбедност на храна за
3+2
6
ФЗНХ12710
животни
Микробиолошки опасности во храна
3+2
6
ФЗНХ12715
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Селекција на домашни животни
3+2
6
ФЗНХ12731
Технологија на месо и преработки
4+2
6
ФЗНХ12636
од месо
Здравствена заштита на
3+2
6
ФЗНХ12856
животните
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Пчелни производи
4+2
6
ФЗНХ12539
Стандарди на анимални производи
3+2
6
ФЗНХ12828
Контрола на квалитет и безбедност на
3+2
6
ФЗНХ12811
храна со прописи
Системи за безбедност во примарното
3+2
6
ФЗНХ12847
сточарско производство
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СТУДИСКА ПРОГРАМА

ПРЕРАБОТКА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:
Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60%
40%
100%

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Процесна техника
4+2
6
ФЗНХ12107
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација
4+2
6
ФЗНХ12101
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
3,
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
Ботаника*
4+3
6
ФЗНХ12201
Зоологија **
4+2
6
ФЗНХ12209
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Агроменаџмент
3+2
6
ФЗНХ12401
Основи на сточарско производство *
4+2
6
ФЗНХ12104
Ботаника**
4+3
6
ФЗНХ12201
Зоологија *
4+2
6
ФЗНХ12209
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
Аналитичка хемија
3+3
6
ФЗНХ12402
Педологија*
4+2
6
ФЗНХ12307
Молекуларна биологија на
4+2
6
ФЗНХ12305
животинска клетка**
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
ГМО**
3+2
6
ФЗНХ12554
Современи генетски методи*
4+2
6
ФЗНХ12860
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Познавање на тутунската
3+2
6
ФЗНХ12531
суровина*
Технологија на храна за животни **
3+2
6
ФЗНХ12457
Познавање на житата*
3+2
6
ФЗНХ12425
Анатомија и физиологија на
3+2
6
ФЗНХ12447
домашни животни**
Познавање на индустриски
3+2
6
ФЗНХ12455
култури*
Пчелни производи**
4+2
6
ФЗНХ12539
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12729
Рибарство
4+2
6
ФЗНХ12437
Технолошка микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12430
Самоникнати хранливи и отровни
3+2
6
ФЗНХ12457
растенија
Технологија на храна за животни*
3+2
6
ФЗНХ12539
Пчелни производи*
4+2
6
ФЗНХ12609
Коњарство**
3+2
6
ФЗНХ12509
Еко - сточарство**
4+2
6
ФЗНХ12729
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Познавање на грозјето*
3+2
6
ФЗНХ12558
Технологија на говедарско
3+2
6
ФЗНХ12544
производство**
Овошни култури*
3+2
6
ФЗНХ12523
Технологија на живинарско
3+2
6
ФЗНХ12545
производство**
Познавање на зеленчук*
3+2
6
ФЗНХ12559
Технологија на овчарско и
4+2
6
ФЗНХ12547
козарско производство**
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Микробиолошки опасности во храна
3+2
6
ФЗНХ12715
Фуражно производство**
4+2
6
ФЗНХ12442
Технологија на говедарско
3+2
6
ФЗНХ12544
производство*
Технологија на живинарско
3+2
6
ФЗНХ12545
производство*
Технологија на овчарско и козарско
4+2
6
ФЗНХ12547
производство*
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Преработка на овошје *
3+2
6
ФЗНХ12620
Технологии на производство на
3+2
6
ФЗНХ12632
свињи**
Преработка на жито и брашно*
3+2
6
ФЗНХ12618
Технологија на млеко**
3+2
6
ФЗНХ12637
Преработка на зеленчук*
3+2
6
ФЗНХ12720
Технологија на месо**
3+2
6
ФЗНХ12635
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Технологии на производство на
ФЗНХ12632
3+2
6
свињи*
Технологија на месо и преработки од
ФЗНХ12636
4+2
6
месо*
ФЗНХ12621
Преработка од овошје и зеленчук**
4+2
6
Преработка на полeделски
ФЗНХ12622
3+2
6
производи**
ФЗНХ12618
Преработка на жито и брашно**
3+2
6
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Производство на вино*
3+2
6
ФЗНХ12762
Хигиена и санитација во
3+2
6
ФЗНХ12760
производство на храна**
Производство на слад и пиво*
3+2
6
ФЗНХ12726
Преработки од млеко**
3+2
6
ФЗНХ12722
Производство на масло и шеќер*
3+2
6
ФЗНХ12763
Преработки од месо**
3+2
6
ФЗНХ12721
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730
Лековити и зачински растенија*
2+1
6
ФЗНХ12711
Технологија на млеко и млечни
4+2
6
ФЗНХ12756
преработки*
Производство на слад и пиво**
3+2
6
ФЗНХ12726
Производство на масло и шеќер**
3+2
6
ФЗНХ12763
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
5

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

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Производство на безалкохолни
3+2
6
ФЗНХ12857
пијалаци*
Стандарди на анимални
3+2
6
ФЗНХ12828
производи**
Обработка и преработка на
3+2
6
ФЗНХ12817
тутун*
Контрола на квалитет и
3+2
6
ФЗНХ12811
безбедност на храна со прописи**
Технологија на алкохолни
3+2
6
ФЗНХ12849
пијалаци*
Системи за безбедност во
примарното сточарско
3+2
6
ФЗНХ12847
производство**
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
Технологија на алкохолни и
4+2
6
ФЗНХ12865
безалкохолни пијалоци**
Берба и постбербени технологии на
3+2
6
ФЗНХ12801
овошје*
Хигиена и санитација во
3+2
6
ФЗНХ12760
производството на храна*
Стандардизација на зеленчук и
3+2
6
ФЗНХ12829
цвеќе*
Стандарди на анимални производи*
3+2
6
ФЗНХ12828
Контрола на квалитет и безбедност
3+2
6
ФЗНХ12811
на храна со прописи*
Хемиско-физички опасности на храна
3+2
6
ФЗНХ12743
* задолжителни односно изборни предмети за растителни преработки
** задолжителни односно изборни предмети за анимални преработки
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содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
- ФИТОМЕДИЦИНА

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:

Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60%
40%
100%

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА -ФИТОМЕДИЦИНА

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА – ФИТОМЕДИЦИНА

ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Машини и опрема за заштита на
4+2
6
ФЗНХ12110
растенијата
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Процесна техника
4+2
6
ФЗНХ12107
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Агроменаџмент
3+2
6
ФЗНХ12401

60
содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА -ФИТОМЕДИЦИНА

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Педологија
4+2
6
ФЗНХ12307
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
Основи на растителното
3+2
6
ФЗНХ12306
производство
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
Модели и анализи во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12415
Одгледување цвеќе во заштитен
3+2
6
ФЗНХ12716
простор

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Специјално поледелство
3+2
6
ФЗНХ12542
Овоштарство и лозарство
4+2
6
ФЗНХ12453
Исхрана на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12445
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12400
Основи на агромаркетинг
3+2
6
ФЗНХ12529
Преработка на овошје и зеленчук
4+2
6
ФЗНХ12621
Преработка на полeделски производи
3+2
6
ФЗНХ12622
Производство на овошен саден
3+2
6
ФЗНХ12537
материјал

61

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА -ФИТОМЕДИЦИНА

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Општа ентомологија
3+2
6
ФЗНХ12524
Фитофармација
4+2
6
ФЗНХ12561
Градинарство
3+2
6
ФЗНХ12505
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Производство на лозов саден
3+2
6
ФЗНХ12538
материјал
Екоовоштарство
4+2
6
ФЗНХ12605
Еколозарство
4+2
6
ФЗНХ12507
Екополеделство
4+2
6
ФЗНХ12307
Менаџмент на фарми
3+2
6
ФЗНХ12518

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Специјална ентомологија I
3+2
6
ФЗНХ12631
Фитопатологија-Псеудомикози и
4+2
6
ФЗНХ12658
микози
Хербологија
4+2
6
ФЗНХ12642
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Наводнување
3+2
6
ФЗНХ12649
Тревници
4+2
6
ФЗНХ12549
Планирање и уредување на паркови
3+2
6
ФЗНХ12615
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Пчеларство и опрашување на овошни
3+2
6
ФЗНХ12629
растенија
Екоградинарство
4+2
6
ФЗНХ12604
Цвеќарство на отворено
3+2
6
ФЗНХ12643

62

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА -ФИТОМЕДИЦИНА

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Специјална ентомологија II
3+2
6
ФЗНХ12734
Фитопатологија-Бактериози
4+2
6
ФЗНХ12765
Фитопатологија-Вирози
4+2
6
ФЗНХ12766
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Современи генетски методи
4+2
6
ФЗНХ12860
Производство на трпезно грозје
3+2
6
ФЗНХ12822
Лековити и зачински растенија
2+1
6
ФЗНХ12711
Геоматски техники во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12405
Прописи во агроеколошко и органско
3+2
6
ФЗНХ12764
земјоделство
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

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

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Специјална зоологија
3+2
6
ФЗНХ12826
Интегрална заштита на
3+2
6
ФЗНХ12863
растенијата
Биолошка борба и непестицидни
3+2
6
ФЗНХ12503
мерки за заштита на растенијата
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Селекција на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12540
Фертиригација
3+2
6
ФЗНХ12861
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
Берба и постбербени технологии на
3+2
6
ФЗНХ12801
овошје
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
3+2
6
ФЗНХ12829
Обработка и преработка на тутун
3+2
6
ФЗНХ12817

63

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:
Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација
4+2
6
ФЗНХ12101
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Самоникнати хранливи и отровни
3+2
6
ФЗНХ12430
растенија
Основи на сточарско производство
4+2
6
ФЗНХ12104
Агроменаџмент
3+2
6
ФЗНХ12401

66

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Педологија
4+2
6
ФЗНХ12307
Почвена микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12426
Исхрана на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12445
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Стопанисување со
4+2
6
ФЗНХ12748
мелиоративните системи
Мелиорации со заштита од
4+2
6
ФЗНХ12412
ерозија
Екосточарство
4+2
6
ФЗНХ12509
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Основи на исхрана на животните
3+2
6
ФЗНХ12424
Анатомија и физиологија на домашни
3+2
6
ФЗНХ12447
животни
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12400
Општо поледелство со агроекологија
3+2
6
ФЗНХ12454
Физиологија на растенија
4+2
6
ФЗНХ12439

67

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Квалитет на почви и води за
4+2
6
ФЗНХ12557
земјоделско производство
Екоовоштарство
4+2
6
ФЗНХ12605
Екополеделство
4+2
6
ФЗНХ12508
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Фитопатологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12652
Лековити и зачински растенија
2+1
6
ФЗНХ12711
Менаџмент на фарми
3+2
6
ФЗНХ12518

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
ФЗНХ12603
Наводнување
3+2
6
ФЗНХ12649
Екоградинарство
4+2
6
ФЗНХ12604
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12648
Тревници
4+2
6
ФЗНХ12549
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Хербологија
4+2
6
ФЗНХ12642

68

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Геоматски техники во
3+2
6
ФЗНХ12405
земјоделството
Еколозарство
4+2
6
ФЗНХ12507
Прописи во агроеколошко и
3+2
6
ФЗНХ12764
органско земјоделство
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Зоохигиена
4+2
6
ФЗНХ12708
Пчеларство
4+2
6
ФЗНХ12628
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Биолошка разновидност
4+2
ФЗНХ12862
во земјоделството
6
Фертиригација
3+2
6
ФЗНХ12861
Биолошка борба и непестицидни
3+2
6
ФЗНХ12503
мерки за заштита на растенијата
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Селекција на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12540
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
Селекција на домашни животни
3+2
6
ФЗНХ12731
Здравствена заштита на животните
3+2
6
ФЗНХ12856
Хемиско-физички опасности на храна
3+2
6
ФЗНХ12743

69

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА

АГРОЕКОНОМИКА

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ :

Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АГРОЕКОНОМИКА

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АГРОЕКОНОМИКА
ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103
Механизација
4+2
6
ФЗНХ12101
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Процесна техника
4+2
6
ФЗНХ12107
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Агроменаџмент
3+2
6
ФЗНХ12401
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Основи на сточарско производство
4+2
6
ФЗНХ12104

72

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АГРОЕКОНОМИКА

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Избрани технологии во
4+2
6
ФЗНХ12310
поледелство и градинарство
Избрани технологии во лозарство
4+2
6
ФЗНХ12311
и овоштарство
Модели и анализи во
3+2
6
ФЗНХ12415
земјоделството
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
ФЗНХ12307
Педологија
4+2
6

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

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

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12400
Избрани технологии во сточарско
3+2
6
ФЗНХ12910
производство
Основи на агромаркетинг
3+2
6
ФЗНХ12529
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Наводнување
3+2
6
ФЗНХ12649
Исхрана на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12445
Основи на исхрана на животните
3+2
6
ФЗНХ12424
Општо поледелство со агроекологија
3+2
6
ФЗНХ12454
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303

73

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АГРОЕКОНОМИКА

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агробизнис
3+2
6
ФЗНХ12500
Менаџмент на фарми
3+2
6
ФЗНХ12518
Организација на труд
3+2
6
ФЗНХ12527
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Квалитет на почви и води за
4+2
6
ФЗНХ12557
земјоделско производство
Цвеќарство на отворено
3+2
6
ФЗНХ12643
Мелиорации со заштита од ерозија
4+2
6
ФЗНХ12412

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Управување со квалитетот
3+2
6
ФЗНХ12641
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Агропретприемништво
3+2
6
ФЗНХ12600
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Овошни култури
3+2
6
ФЗНХ12523
Познавање на грозјето
3+2
6
ФЗНХ12659
Планирање и уредување на паркови
3+2
6
ФЗНХ12615

74

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – АГРОЕКОНОМИКА

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730
Сметководство на фарми
3+2
6
ФЗНХ12732
Таксации во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12737
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Технологија на млеко и млечни
4+2
6
ФЗНХ12756
преработки
Пчеларство
4+2
6
ФЗНХ12628
Геоматски техники во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12405
Прописи во агроеколошко и органско
3+2
6
ФЗНХ12764
земјоделство
Производство на вино
3+2
6
ФЗНХ12762

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Финансиски менаџмент
4+2
6
ФЗНХ12834
Маркетинг на земјоделски
3+3
6
ФЗНХ12840
производи
Анализа на работење
3+2
6
ФЗНХ12835
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Интегрална заштита на растенијата
3+2
6
ФЗНХ12409
Технологија на алкохолни и
4+2
6
ФЗНХ12865
безалкохолни пијалоци
Технологија на месо и преработки од
4+2
6
ФЗНХ12636
месо
Преработка на овошје и зеленчук
4+2
6
ФЗНХ12621
Преработка на полeделски производи
3+2
6
ФЗНХ12622

75

содржина

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - ИНФОРМАТОР

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ОВОШТАРСТВО СО
ЛОЗАРСТВО

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ :

Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОВОШТАРТСВО СО ЛОЗАРСТВО

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација во овоштарско и
4+2
6
ФЗНХ12713
лозарско производство
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Општо поледелство со агроекологија
3+2
6
ФЗНХ12210
Основи на сточарско производство
4+2
6
ФЗНХ12104

78

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОВОШТАРТСВО СО ЛОЗАРСТВО

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Педологија со основи на
4+2
6
ФЗНХ12312
петрографија
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
Општо овоштарство
3+2
6
ФЗНХ12420
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Мелиорации со заштита од ерозија
4+2
6
ФЗНХ12412
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
Општо градинарство и цвеќарство
3+2
6
ФЗНХ12526
Геоматски техники во земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12405

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Производство на овошен саден
3+2
6
ФЗНХ12537
материјал
Наводнување на овошни култури
3+2
6
ФЗНХ12451
и винова лоза
Општо лозарство
3+2
6
ФЗНХ12419
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Стопанисување со мелиоративните
4+2
6
ФЗНХ12748
системи
Аграрна политика
3+2
6
ФЗНХ12400
Градинарство на отворено
3+2
6
ФЗНХ12506
Тревници
4+2
6
ФЗНХ12549

78

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОВОШТАРТСВО СО ЛОЗАРСТВО

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Подигнување и одгледување на
3+2
6
ФЗНХ12616
лозови насади
Исхрана на овошни култури и
4+2
6
ФЗНХ12410
винова лоза
Менаџмент во лозароовоштарско
4+2
6
ФЗНХ12841
производство
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Производство на лозов саден
3+2
6
ФЗНХ12538
материјал
Индустриски култури
3+2
6
ФЗНХ12408
Зрнести и клубенести култури
3+2
6
ФЗНХ12608
Фуражно производство
4+2
6
ФЗНХ12442

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Подигнување и одгледување на
4+2
6
ФЗНХ12617
овошни насади
Пчеларство и опрашување на
3+2
6
ФЗНХ12629
овошни растенија
Фитопатологија со
3+2
6
ФЗНХ12652
фитофармација
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Ампелографија I
3+2
6
ФЗНХ12601
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
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содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОВОШТАРТСВО СО ЛОЗАРСТВО

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
4+3
6
Специјално овоштарство
ФЗНХ12735
3+2
6
Ентомологија со фитофармација
ФЗНХ12648
3+2
6
Производство на трпезно грозје
ФЗНХ12822
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Познавање на грозје
4+2
6
ФЗНХ12761
Современи генетски методи
3+2
6
ФЗНХ12860
Производство на вино
3+2
6
ФЗНХ12762
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Облагородување на овошни
4+2
6
ФЗНХ12816
култури
Берба и постбербени технологии
3+2
6
ФЗНХ12801
на овошје
Селекција на овошни култури и
4+2
6
ФЗНХ12864
винова лоза
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Биолошка борба и непестицидни
ФЗНХ12503
мерки за заштита на растенијата
3+2
6
Фертиригација
3+2
6
ФЗНХ12861
Технологија на алкохолни пијалоци
3+2
6
ФЗНХ12849
Преработка на овошје
3+2
6
ФЗНХ12620
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
ФЗНХ12603

81

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:
Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација во лозарско
4+2
6
ФЗНХ12111
производство
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Процесна техника
4+2
6
ФЗНХ12107
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Ботаника
4+3
6
ФЗНХ12201
Генетика
4+2
6
ФЗНХ12108
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Агроменаџмент
3+2
6
ФЗНХ12401
Основи на сточарско производство
4+2
6
ФЗНХ12104

84

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Педологија со основи на
4+2
6
ФЗНХ12312
петрографија
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Општо овоштарство
3+2
6
ФЗНХ12420
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број

Предмет

Фонд на часови
задолжителни предмети
3+2

1.

Општо лозарство

2.

Наводнување на винова лоза

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

3+2

Кредити

Код

6

ФЗНХ12419

6

ФЗНХ12449

Подигнување и одгледување на
4+2
6
ФЗНХ12617
овошни насади
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Технолошка микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12437
Општо поледелство со агроекологија
3+2
6
ФЗНХ12454
Мелиорации со заштита од ерозија
4+2
6
ФЗНХ12412
Производство на овошен саден
3+2
6
ФЗНХ12456
материјал

85
содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Производство на лозов саден
3+2
6
ФЗНХ12538
материјал
Исхрана на винова лоза
4+2
6
ФЗНХ12556
Фитопатологија со
3+2
6
ФЗНХ12652
фитофармација
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Градинарство
3+2
6
ФЗНХ12505
Овошни култури
3+2
6
ФЗНХ12523

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Подигнување и одгледување на
3+2
6
ФЗНХ12616
лозови насади
3+2
6
Енохемија
ФЗНХ12606
3+2
6
Ампелографија I
ФЗНХ12601
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Берба и постбербени технологии на
3+2
6
ФЗНХ12801
овошје
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Тревници
3+2
6
ФЗНХ12549

86
содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
3+2
6
Ампелографија II
ФЗНХ12749
3+2
6
Технологија на вино I
ФЗНХ12850
Менаџмент во лозароовоштарско
3+2
6
ФЗНХ12841
производство
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12648
Производство на трпезно грозје
3+2
6
ФЗНХ12822
Прописи во агроеколошко и органско
3+2
6
ФЗНХ12764
земјоделство
Еколозарство
4+2
6
ФЗНХ12507

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Облагородување на виновата лоза
3+2
6
ФЗНХ12815
Технологија на вино II
3+2
6
ФЗНХ12850
Технологија на алкохолни
3+2
6
ФЗНХ12849
пијалоци
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Преработка на овошје
3+2
6
ФЗНХ12620
Фертиригација
3+2
6
ФЗНХ12861
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
ФЗНХ12603
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
Хемиско-физички опасности во храна
3+2
6
ФЗНХ12743
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СТУДИСКА ПРОГРАМА

КВАЛИТЕТ И
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

ВКУПЕН БРОЈ ПРЕДМЕТИ:
Предмет
Задолжителни
Изборни
Вкупно

Број
24
16
40

Структура
60
40
100,00

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

СТУДИСКА ПРОГРАМА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

ПРВ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Хемија
4+2
6
ФЗНХ12100
Процесна техника
4+2
6
ФЗНХ12107
Микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12303
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 1 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 1 семестар
Агроклиматологија
4+2
6
ФЗНХ12102
Механизација
4+2
6
ФЗНХ12101
Развој на хумани ресурси
3+2
6
ФЗНХ12103
Статистика
3+2
6
ФЗНХ12109

ВТОР СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
4+3
4+2

Ботаника
6
ФЗНХ12201
Генетика
6
ФЗНХ12108
Основи на сточарско
4+2
6
ФЗНХ12104
производство
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 2 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 2 семестар
Зоологија
4+2
6
ФЗНХ12209
Основи на економија
3+2
6
ФЗНХ12205
Екологија
3+2
6
ФЗНХ12208
Анатомија и физиологија на домашни
3+2
6
ФЗНХ12211
животни

90

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Аналитичка хемија
3+3
6
ФЗНХ12402
Биохемија
4+2
6
ФЗНХ12200
Квалитет на почви и води
4+3
6
ФЗНХ12513
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 3 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 3 семестар
Педологија
4+2
6
ФЗНХ12307
Економика на земјоделството
3+2
6
ФЗНХ12301
Технологија на говедарско
3+2
6
ФЗНХ12544
производство
Технологија на овчарско и козарско
4+2
6
ФЗНХ12547
производство

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Технолошка микробиологија
3+2
6
ФЗНХ12437
Физиологија на растенија
4+2
6
ФЗНХ12439
Самоникнати хранливи и отровни
3+2
6
ФЗНХ12430
растенија
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 4 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Наводнување
3+2
6
ФЗНХ12649
Исхрана на растенијата
4+2
6
ФЗНХ12445
Специјално поледелство
3+2
6
ФЗНХ12542
Технологии на производство свињи
3+2
6
ФЗНХ12632

91

содржина

СТУДИСКА ПРОГРАМА – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
ГМО
3+2
6
ФЗНХ12554
Познавање на овошје и зеленчук
4+2
6
ФЗНХ12560
Технологија на млеко и млечни
4+2
6
ФЗНХ12756
преработки
-изборен предмет (се избира еден предмет од листата на ФЗНХ за 5 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Технологија на живинарско
3+2
6
ФЗНХ12545
производство
Познавање на грозјето
3+2
6
ФЗНХ12558

ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Преработка на овошје и зеленчук
4+2
6
ФЗНХ12621
Преработка на полeделски
3+2
6
ФЗНХ12622
производи
Технологија на месо и преработки од
4+2
6
ФЗНХ12636
месо
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 6 семестар)
6
-изборен предмет (се избира еден предмет од широката листа на УКИМ)
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 4 семестар
Пчелни производи
4+2
6
ФЗНХ12539
Рибарство
4+2
6
ФЗНХ12729
Управување со квалитетот
3+2
6
ФЗНХ12641

92
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СТУДИСКА ПРОГРАМА – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНСОТ НА ХРАНА

СЕДМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Микробиолошки опасности во
3+2
6
ФЗНХ12715
храна
Фитофармација
4+2
6
ФЗНХ12767
Квалитет и безбедност на храна за
3+2
6
ФЗНХ12710
животни
-изборен предмет (се избира два предмета од листата на ФЗНХ за 7 семестар)
6
6
Вкупно
30
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 5 семестар
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12648
Лековити и зачински растенија
2+1
6
ФЗНХ12711
Прописи во агроеколошко и органско
3+2
6
ФЗНХ12764
земјоделство
Рурален развој
3+2
6
ФЗНХ12730

ОСМИ СЕМЕСТАР
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5

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

Предмет

Фонд на часови

Кредити

Код

задолжителни предмети
Технологија на алкохолни и
4+2
6
ФЗНХ12865
безалкохолни пијалоци
Хемиско-физички опасности на
3+2
6
ФЗНХ12743
храна
Хигиена и санитација во
3+2
6
ФЗНХ12760
производството на храна
-изборни предмети (се избира 2 предмета од листата на ФЗНХ за 8 семестар)
6
6
Практична настава
Практична настава
0+2
Дипломска работа
Дипломска работа
0+3
5
Вкупно
35
Листа на изборни предмети на ФЗНХ за 8 семестар
Трошоци и калкулации
3+2
6
ФЗНХ12655
Здравствена заштита на животните
3+2
6
ФЗНХ12856
Маркетинг на земјоделски производи
3+3
6
ФЗНХ12840
Фитопатологија со фитофармација
3+2
6
ФЗНХ12652
Контрола на квалитет и безбедност на
3+2
6
ФЗНХ12811
храна со прописи
Обработка и преработка на тутун
3+2
6
ФЗНХ12817
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СТУДИСКИ ПРОГРАМИ – Прилог број 3

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Прилог број 3

97-196
197-306
307-418

ПОЛЕДЕЛСТВО
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
МОДУЛ АНИМАЛНИ ПРЕРАБОТКИ
МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОМЕДИЦИНА
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
АГРОЕКОНОМИКА
ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

419-572
573-708
709-824
825-940
941-1056
1057-1164
1165-1286
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ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СУДИИ
ПОЛЕДЕЛСТВО

- усогласување, измени и дополнувања

ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Агроклиматологија

99

Механизација во поледелството

101

Хемија

103

Процесна техника

105

Статистика

107

Развој на хумани ресурси

109

Ботаника

111

Генетика

113

Економика на земјоделството

115

Екологија

117

Зоологија

119

Основи на економија

121

Основи на сточарско производство

123

Педологија

125

Микробиологија

127

Мелиорации со заштита од ерозија

129

Геоматски техники во земјоделството

131

Градинарство

133

Општо поледелство со агроекологија

135

Наводнување на поледелски култури

137

Исхрана на растенијата

140

Овоштарството и лозарството

142

Пчелни производи

144

Индустриски култури

146

Зрнести и клубенести култури

148

Фуражно производство

150

Современи генетски методи

152

Екополеделство

154

Производство на тутун

156

Тревници

158

Селекција на растенијата

160

Планирање и уредување на паркови

162

Фертиригација

164
СОДРЖИНА

Цвеќарство на отворено

167

Познавање и обработка на тутунската суровина

169

Фитопатологија со фитофармација

171

Менаџмент на поледелското производство

173

Лековити и зачински растенија

175

Производство на слад и пиво

177

Eнтомологија со фитофармација

179

Фабрикација на тутунот

182

Преработкa на поледелски производи

184

Трошоци и калкулации

186

Маркетинг на земјоделски производи

188

Контрола на квалитет и безбедност на храна со прописи

191

Деградација и заштита на почвите

194

СОДРЖИНА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

10
70

часови
часови

60
20
20

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М.
2.
3.
4.

Penzar I., Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov
Y.I., Lomas J., Primalut
B.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

2001

Агрометеорологија со
климатологија
Практикум по
агроклиматологија
Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Година

2003

Издавач

Година
2005
2000
2005
1979
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација во поледелството
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Таневски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за материјалите и елементите од кои се изработуваат земјоделските машини,
конструктивните карактеристики на моторите со внатрешно согорување и тракторите и нивните
експлоатациони карактеристики. Стекнување знаење за техниката и техничките решенија во
изведувањето на сите важни работни операции во поледелското производство. Покрај тоа, да ја
совладаат практичната примена, правилното користење и нивната визија на развитокот на
сретствата на механизацијата во поледелството.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Историски развиток на моторите и тракторите. Трактори.Избор на тракторски мотор.
Класификација и категоризација на тракторите. Материјали за изработка на земјоделските машини.
Машински елементи. Мотори со внатрешно согорување. Улога, значење, дефиниција, поделба,
основни делови и принципи на работа. Основни делови на моторите со внатрешно согорување.
Неподвижни делови на моторот. Основни подвижни делови на моторот - моторен и подвижен
механизам. Систем за доведување и прочистување на воздухот. Гориво за моторите со внатрешно
согорување. Систем за напојување на моторот со гориво. Систем за гориво и создавање смеса кај
дизел моторите. Систем за гориво и создавање смеса кај ОТО моторите. Систем за ладење. Систем
за подмачкување. Моторни масла и масти за подмачкување. Систем за стартување на моторот.
Електричен систем. Механизам за движење, ситем за управување и систем за кочење на
тракторот.Трактори - општи карактеристики на тракторите. Преносен механизам - трансмисија.
Додатни уреди на тракторот. Експлоатациони и влечни својства на тракторот. Машини за обработка
на почвата. Машини за ѓубрење. Машини за сеидба. Машини за садење и расадување. Машини за
заштита на растенијата. Машини и уреди за наводнување. Машини за прибирање на фуражните
култури. Машини за жетва и вршидба. Машини за берба на пченка. Машини за чистење, сортирање
и сушење на зрното. Машини за вадење на шеќерна репа. Машини за берба на влакодајни култури.
Машини за берба и нижење на тутун. Транспортни сретства во земјоделството. Автоматизација на
работните процеси на механизацијата во поледелството
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драги Таневски

2.
22.1

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Мотори со
внатрешно
согорување

Просветно делоСкопје

2000

Драги Таневски

Трактори

Просветно делоСкопје

1999

Драги Таневски

Практикум по
механизација

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

2012

Драги Таневски

Механизација

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

2012

Драги Таневски

Механизација на
поледелското
производство

Просветно делоСкопје

2001

Наслов

Издавач

Година

3.
4.

5.

22.2

30+30+10=70
10
20
5
(пет)
6
(шест)

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма:
Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот, атомското јадро и електронската
обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички модел на атомот, класификација
на елементите во периодниот систем, структура на молекулата, хемиски врски и валентност,
хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и редукција, колоидни
системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од ИИ аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
бодови
17.3
Активност и учество
бодови

103

Предметна програма од прв циклус на студии - ПОЛЕДЕЛСТВО

18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Бауер О.
2.

Бауер О.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Хемија - скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

Органска хемија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процесна техника
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Иле Цанев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн...
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 време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
105
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц.д-р Иле цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника –
интерна скрипта
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во статистика
Етапи на статистичко проучуваwе
Статистички серии
Табеларно и графичко прикажување на податоци
Средни вредности
Мерки на варијација
Дистрибуција на фреквенции
Основи на веројатност
Комбинаторика
Статистичко оценуваwе
Тестирање на стат. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
Практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и
економија

Економски
факултет

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

80
10
10
(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година / II
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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,

12.

13.

Caryophyllaceae, Amarantaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Cucurbitaceae,
Brassicaceae,
Primulaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Convolvulaceae,
Cuscutaceae, Boraginаceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Liliaceae, Alliaceae и
Poaceae.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
активности
15.2
Други форми на активности

16.1
16.2

60+30+90 = 180 часови
Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

80
10
10

16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Редовност на вежби и предавање на хербар

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче
2.

Р. Групче, Е. Лозинска

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

22.1

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
БОТАНИКА
Практикум по
ботаника-анатомија
на растенијата,
Скрипта за
лабораториски
вежби по ботаника
наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки
и храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за
предавања
наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки
и храна, Скопје
Наслов
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Издавач

Година

НИО“Студентски
збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”, Скопје

1994
1983
2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
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 /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Цане Стојковски,
Проф. д-р Соња Ивановска,
Доц. д-р
Јанкулоски,
Проф.
д-р Љупчо
Љупчо Јанкулоски,
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
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
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови

50

бодови

40
10

бодови
бодови
(F)
(E)

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц.,
Ивановска С.
22.1

2.

3.

22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths,
Susan R. Wessler, Richard
C. Lewontin, Sean B.
Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска
С.,Скопје

2002

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011

114

Предметна програма од прв циклус на студии - ПОЛЕДЕЛСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки
и храна - Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски
институт-Скопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова

90
5
5

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Benjamin/Cummings
Science Publishing.

2000

2.

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

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of Ecology.

3.

Krohne D.T.

General ecology

Wadsworth
Publishing Company.

1998

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Oxford University
Press,
New York

1997

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

Ecology of Fresh
Waters
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Поледелство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
II семестар
кредити
Проф. Д-р Мирче Наумовски
Проф. Д-р Катерина Беличовска
Доц. Д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1
1.
Наумовски м.,
Беличовска К.
2.
Списанија

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на животните
1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф.
Јован
Доц. д-рд-р
Емељ
ТунаАждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1
1.
Проф. д-р Таки Фити

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
Проф. д-р
Сретен
Андонов,
Проф. д-р Александар Узунов
8.
Наставник
Проф.
Д-р
Сретен
Андонов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
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
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум)

(C)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

22.1

22.2

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р
д-рТатјана
Јосиф Митрикески
Проф.
Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
теренски), семинари,
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
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ
22.1

Издавач

Година

Педологија

1993

2.

Митрикески Ј., Миткова Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
University of
Cambridge, 5th Edition

Наслов

Издавач

Година

Handbook of
Soil Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2003

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
22.2

Наслов

2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10
часови
16.2
Самостојни задачи
10
часови
16.3
Домашно учење
85
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10

Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%
Македонски
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22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зиберовски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Мелиорации со заштита од ерозија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Вукелиќ Шутоска
8.
Наставник
Проф. д-р
д-р Марија
Ацо Гичев
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења
од
фундаменталните
агрономски
предметот
дисциплини. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подлогите во мелиорациите (хидрологија и хидраулика); одводнување;
наводнување, проекти за мелиорации и ерозија
Стекнување основи да го оддржуваат оптималниот воден режим на земјиштето, а со цел за
создавање на поволни услови за растење и развој на растенијата.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Подлоги во мелиорациите, хидрологија, водата нејзините својства, површински води,
земјишни води, движење на водата во земјиштето. Хидраулика, основни поими, водоспроводници и
начин на пресметка на некои елементи на нивниот протекувачки профил, пресметка на брзината,
пресметка на пресекот. Основи на хидрометрија, мерење на нивото на водата, мерење на брзината
на течењето на водата, мерење на протеци, садови, водоизливи, преливи и.т.н.. Одводнување,
причини за превлажнување на почвата, недостиг на воздух во почвата, снижување на
температурата на почвата, формирање на плитки ризосфери, влијание врз приносот кај
земјоделските култури. Влијание на одводнувањето врз почвата и растението, методи на
одводнување, основни принципи. Дренажи критериуми, објекти на дренажен систем, изведување на
дренажа. Отворена каналска мрежа, објекти во системот за одводнување, одржување и
експлоатација на одводните канали. Наводнување; општа шема (модел) на системот за
наводнување, извори и зафат на вода. Употеба на подземната вода за наводнување. Класификација
на начинот на наводнување. Мелиорации на солени почви. Проект за мелиорации, мелиоративно
педолошка студија, земјоделска основа, главен проект, постапка за реализација на проектот.
Дефиниција на ерозијата и конзервацијата, штети од ерозија, состојба на ерозијата во светот и кај
нас. Дијагностицирање на ерозијата, општи поими и основни форми, ерозија од вода. Ерозија од
ветер, мерки против ерозијата, рекултивација на оштетените земјишта, проект за рекултивација
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гичев Ацо
2.
Гичев Ацо
22.1

22.2

3.

Гичев А., ВукелиќШутеска М., Георгиев Н.

4.

Гичев А.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Дренажни линии,
Мелиорации со
заштита од
ерозија,
Практикум по
мелиорации со
заштита од
ерозија,
Мелиорации со
заштита од
ерозија,

Современост, Скопје
Гоце Делчев, Скопје

1992
1997

Гоце Делчев, Скопје

2000:

Дата Понс

2003

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Геоматски техники во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марија Вукелиќ - Шутоска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од сите предмети
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за користење на скици, планови, карти и проекти за земјоделските земјишта.
Стекнување основни вештини за користењето на Системот за глобално позиционирање -ГПС,со чија
помош се остварува можноста корисниците со голема брзина и голема точност да ги собираат
просторните податоци од терените и да пренесуваат реални слики на компјутер.Стекнување знаење
за Географските информациски системи-ГИС, кои се технологија со која се собираат, меморираат,
ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат просторни и други податоци.
11. Содржина на предметната програма:
Мерни единици: Форма и димензии на Земјата. Мерки за должина, Мерки за површина. Мерки за
агли. Геодезија: Предмет и значење на геодезијата, Задачи на геодезијата, Историски податоци за
развој на геодезијата, Координатни системи и картографски проекции. Основни задачи при
координатните пресметки, Поим за план и карта, Размер, Решавање на задачи врз топографски
план или карта. Основни геодетски мрежи, Означување на точки на теренот, Мерење на агли.
Работа со тотална станица-модел TC 307, Поим за геодетско снимање на теренот. Систем за
глобално позиционирање-ГПС: Значење и примена на ГПС, Сегменти на ГПС. Геодетски мерења со
ГПС, Методи за набљудување. Диференцијален ГПС, Основен принцип, Широкоопфатен ДГПС,
Пренесување на податоците, Определување на релативната положба. Поставување опрема за
теренски мерења, Планирање на ГПС мерењата, Трансформација на координати од WGS 84 кон
локална координатна мрежа. Географски информациски системи-ГИС: Значење на географските
информациски системи, Податоци, информации, знаење, евиденција и мудрост, ГИС како наука за
решавање на проблемите, ГИС како технологија за решавање на проблемите, Предности на ГИС,
Структура на ГИС, Работа со ГИС. Примена на ГИС, Географски податоци. Несигурност, Создавање
на модел од географски податоци. Географско испитување и просторна анализа-од податок до
информација.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

50
30
20
(пет)
(шест)

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
Собрани 60 бодови

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Чукалиев Ордан,
Вукелиќ-Шутоска
Марија, Арнаудова
Жулиета, Иванов Иван
2.
Србиноски Златко

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Геоматски техники
во земјоделството

Медиана д.о.о.,
Скопје

2005

Градежен факултет,
Скопје
Градежен факултет,
Скопје
Шумарски
факултет, Скопје
Софија

2003

Наслов

Издавач

Година

УТМ проекција и
УТМ мрежа

Градежен факултет,
Скопје

1999

Геоинформатика
Примената на ГИС
во земјоделството
Гео Информациски
Системи

Софија
Академски печат
Скопје
МЕДИС –
информатика,
Скопје
Градежен факултет,
Скопје

2003
2009

3.

Србиноски Златко

Теориска геодезија
I
Картографија I

4.

Блинков Иван

Геодезија – книга I

5.

Василев, С.

Лекции по
топографски карти

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Србиноски,З.,Маркоски,
Б., Рибаровски, Р.,
Јованов,Ј.
2.
Влчинов, В.
3.
Френсис Џ. Пирс, Дејвид
Клеј
4.
Сашо Манасов
5.

Рибаровски Ристо

6.

Longley, P., Goodchild,M.,
Maguire,D., Rhind,D.

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Основи на
геодезијата
Geographic
Information Systems
and Science
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
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Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Градинарство
Поледелство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Гордана Попсимонова
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника,
предметот
општо поледелство
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за потекло, класификација и одгледување на зеленчук, нови технологии,
специфики на одделни култури. Стекнување основни вештини за советодавни услугипри
одгледување на зеленчук за комерцијална намена.
Содржина на предметната програма:
 Вовед во градинарство
 Хранливи вредности на зеленчукот
 Потекло и глобална дистрибуција и потрошувачка
 Сегашна состојба со производството на свеж зеленчук во Македонија
 Услови за одгледување на зеленчукот.
 Почва – структура, плодност, експозија, pH, EC
 Вода – системи на наводнување
 Економски фактори – репроматеријали, работна сила и механизација.
 Агротехнички мерки за производство на зеленчук – општи, специјални и специфични.
 Значење на производство под заштитени простори, состојба на производството под
заштитени простори во Македонија и во светот
 Избор на локација и организирање на заштитени простори.
 Видови на заштитени простори, конструкции и специфики на покривни материјали
 Услови за успевање на градинарските култури под заштитени простори
 Берба, пакување, чување на зеленчукот, пакување и транспорт
 Свежи и конзервирани градинарски производи/ правилници
Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео
презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
40
бодови
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Pierce Lincoln C

22.1

22.2

2.
3.
4.

Dennis R. Decoteau
By Maynard, Donald
N., Hochmuth,
George J., Knott's
Christopher Brickell

5.

Dorling Kindersley

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Joseph Harris

2.

John Harrison

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Vegetables:
characteristics,
production and
marketing,
Vegetable Crops
Handbook for Vegetable
Growers

John Wiley and Sons

1987

Prentice Hall
Wiley Interscience
Publications, New
York
Publisher: Dorling
Kindersley

1999
1988

RHS Complete
Gardener's Manual

Dorling Kindersley

2011

Наслов

Издавач

Година

Gardening for Young and
Old - The Cultivation of
Garden Vegetables in the
Farm Garden
The Complete Vegetable
Grower

Kessinger Publishing

2009

Right Way

2011

RHS Encyclopedia of
Gardening (RHS),
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо поледелство со агроекологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Проф. д-р
ЗвонкоПацаноски
Пацаноски
8.
Наставник
Доц.д-р
Звонко
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
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 No-till 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.
22.1
2.

Костов, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милојиќ, Б.

22.2

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Општо
поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

Општо
поледелство со
агроекологија
(практикум),

Година

2003
1994

Наслов

Издавач

Година

Ратарство

Научна књига,
Београд
Научни институте за
ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови Сад
Универзитет у Бања
Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Nakladni zavod
znanja, Zagreb

1987

2.

Маринковиќ, Б., Хаџиќ,
В., Убавиќ, М.

Ратарство

3.

Тодоровиќ, Ј и Божиќ,
Д.

Опште ратарство

4.

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

Ratarstvo
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1998

1995

1969
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Наводнување на поледелски култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година;
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Доц.
д-р
Вјекослав
Танасковиќ
Проф.
д-р
Вјекослав
Танасковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
растителното производство (почва-вода-растение).
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за мерката наводнување и нејзиното влијание врз зголемувањето на приносите
кај поледелските култури. Особен осврт ќе се даде на правилното и рационално наводнување, а
покрај тоа студентите ќе се запознаат и со меѓусебното влијание на почвата : водата : растението.
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 поледелските култури односно кога да се наводнува, колку вода да се
даде на културата и на кој начин да се даде истата односно која техника на наводнување да се
примени.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во наводнувањето. Значење на наводнувањето за земјоделското производство.
Наводнувањето во светот и 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, pF 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, Блени 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 бразди. Наводнување со плавење. Наводнување со прелевање. Наводнување со
вештачки дожд. Микронаводнување (Наводнување со систем капка по капка и микродождење).
Хемигација-Фертиригација. Квалитет на водата за наводнување. Физички, биолошки својства на
водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за определување на квалитетот на водата за
наводнување. Класификации на водата за наводнување. Пристап на определувањето на водата за
наводнување според FAO. Претпоставки на кои се базираат препораките за определување на
квалитетот на водата. Квалитет на водата и екологија. Наводнување на житните култури.
Наводнување на индустриските култури. Наводнување на тутун. Наводнување на клубенести
култури. Наводнување на фуражни култури и тревници. Наводнување на втори култури.
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+105= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

60
10
30

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски И.,

22.1

2.

Иљовски И., Чукалиев,
О.,

3.

Чукалиев О., Танасковиќ
В.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
22.2

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало за
студенти
Практикум по
Наводнување,

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје

2002

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

Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih kultura

Univerzitet u
Novom Sadu, Novi
Sad
Univerzitet u
Novom Sadu,
Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Naučni institut za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi

1976

2.

Bošnjak, Đ.,

Naodnjavanje
poljoprivrednih useva,

3.

Dragović, S.,

Navodnjavanje,
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2000
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4.

Lascano R. J., Sojka R. E.,
(editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano R. J., Sojka R. E.,
(editors)

7.

Lamm R. F., Ayars E. J.,
Nakayama S.F.

8.

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

9.

Чукалиев О., Мукаетов
Д., Танасковиќ В.

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation and
Management.
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнување
за производство на
растителни култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина
во Р. Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,

139

Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

2007

2007

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје.

2003

Програма за
развој на
обединетите
нации (UNDP).

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Исхрана на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
10.

11.

12.

13.
14.
15.

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.
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 NPK 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. Значење, принципи и системи на ѓубрење кај поледелските култури. Ѓубрење на житни култури.
14.Ѓубрење на зрнести култури. Ѓубрење на тревници, ливади и пасишта
15.Ѓубрење на индустриски и фуражни култури.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

22.1

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60
10+20
10
5
(пет)
6
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта за
предавања
Интерна скрипта за
вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

Džamić. R., Stevanović,
D., Jakovljević, M.
5.
Džamić. R. i Stevanović,
D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Praktikum iz
agrohemije.
Agrohemija.

Универзитет Кирил
и методиј, Скопје
Zavod za udžbenike,
Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd
Partenon, Beograd

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

1995

2.

Научни списанија и
публикации

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

4.

22.2

30

Различни автори
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Овоштарство и лозарство
1.
Наслов на наставниот предмет
Овоштарството
и лозарството
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Проф. д-р Тошо Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство и овоштарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за производните технологии кои се применуваат во лозарското и овоштарското
производство. Специфичности во одгледувањето. Современи агротехнички, ампелотехнички и
помотехнички мерки. Запознавање со еколошките, морфолошки, биолошки и стопански
карактеристики на видовите и нивните сорти.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Значење и улога на лозарството. Лозарството во Светот и Р.Македонија.Органи на виновата
лоза, Фенофази во развојот.Размножување на виновата лоза. Подигнување и одгледување на
лозови насади. Агротехнички и ампелотехнички мерки. Системи на одгледување и начин на кроење.
Лозни подлоги, вински и трпезни сорти. Вовед во овоштарството. Предмет значење и цел на
овоштарското производство. Овоштарството во Светот, ЕУ и Р Македонија. Биолошки
специфичности на овошните култури. Еколошки услови за одгледување на овошните култури. Избор
на саден материјал и подигнување на овошни насади. Системи за одгледување на овошните насади.
Примена на помотехнички и агротехнички мерки во овошните насади. Овошни видови од
јаболчестата овошна група. Овошни видови од коскестата овошна група. Овошни видови од
јаткастата и јагодестата овошна група.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
22.1

2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Кипријановски М.,
Арсов Т.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Лазар Аврамов

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода 10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Овоштарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Интерна скрипта

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Београд

2010
2000
2009

1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчелни производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Хрисула Кипријановска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги запознае студентите со технологијата на добиваwе на пчелните
производи, нивните својства, условите за чување, контрола на квалитетот и нивната употребна
вредност
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни облици на
членовите
на семејството (метаморфоза). Анатомија и физиологија на пчелите. Пчелни
живеалишта. Технологија на добивање на пчелните производи (добивање на мед, полен, прополис,
матичен млеч, пчелин восок и пчелин отров). Хемиски состав, органолептички и физички својства
на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин отров. Чување на пчелните
производи. Методи за одредување на квалитетот на пчелните производи. Употреба на пчелните
производи во исхраната, медицината, козметиката. Добивање на секундарни пчелни 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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Skenderov S., Ivanov C.

22.2

2.
3.
4.
5.
6.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчелни производи
(компендиум од
предавања)

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година

Pčelinji proizvodi i njihovo
koriščenje
www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com

Nolit,
Beograd

1986
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Индустриски култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за поважните претставници од: маслодавните растенија, влакнодавните
растенија, растенијата за производство на шеќер, лековитите и ароматични растенија, каучуконосни
растенија и растенија за технолошка преработка;
Стекнување основни вештини за технологијата, начинот на одгледување и производство на
растенијата од наведените групи.
11. Содржина на предметната програма:
Значење и поделба на индустриските култури, Производство и застапеност на
индустриските култури во светот, Производство и застапеност на индустриските култури во
Р. Македонија.
Памук: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Коноп: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Лен: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Начини на одвојување на влакно кај влакнодавните растенија
I тест
Сончоглед: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на
развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Маслодавна репка: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Афион: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Кикирики, Сусам: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија
на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Рицинус, Шафраника: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Шеќерна репа: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на
развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Поважни претставници од групата на ЛАР: стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Хмељ: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање.
II тест
Завршен 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. 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+105 = 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мирко Гагро
22.1

22.2

2.

Зоран Димов

3.

Петар Егуменовски &
Зоран Димов

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Група автори

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80 (2 x 30) + 20
10 (max.)
10 (max.)
5
(пет)
6
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Инудстриско биље

LURA Group, Загреб

1998

Инудстриски
култури
Практикум по
инудстриски
култури

учебник

2014

Графомак, Кичево

2002

Наслов

Издавач

Година

Специјално
ратарство 2

Научна Књига,
Београд

1989
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зрнести и клубенести култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
5.
6
V семестар
кредити
Дане Василевски
Бошев
8.
Наставник
Проф. д-р Гоце
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
педологија, агрохемија, агромеханизација
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за основните карактеристики и производните особености на зрнестите жита,
зрнестите легуминозни-мешункасти и клубенести растенија, како основа за вклучување во
производство.
Стекнување на основни вештини за практично распознавање на предметните култури според
морфолошките својства и применување на потребните агротехнички мерки за стабилизирање и
зголемување на производството и квалитетот на производите.
11. Содржина на предметната програма:
Изучување на претставниците од зрнестите житни и алтернативни скробни растенија,
легуминозните-мешункасти растенија и компирот. Стопанско значење, распространетост,
морфолошки и биолошки својства, природни услови за одгледување, агротехнички мерки во текот
на одгледувањето и прибирање.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10
часови
16.2
Самостојни задачи
10
часови
16.3
Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
15
бодови
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски
22.1

22.2

2.

Гоце Василевски

3.

Гоце Василевски, Пенчо
Николов

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jevtić, S., Shuput, M.,
Gotlin, J., Pucarić, A.,
Miletić, N., Klimov, S.,
Gorgevski, J., Shpanring,
J., Vasilevski, G.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зрнести и
клубенести
култури-постојан
учебник
Зрнести и
клубенести
култури-практикум
ОРИЗ-производство
и преработкамонографија

eXpressive graphicsСкопје

2004

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“Скопје
Трибина
македонска-Скопје

1994

Наслов

Издавач

Година

Posebno ratarstvo Univerzitetski
udžbenik

Naučna knjigaBeograd

1986
1989
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фуражно производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини
предметот
(ботаника, хемија, агрометеорологија со климатологија,
педологија,
генетика,
физиологија,
исхрана
на
растенијатата, општо поледелство)
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за видовите на фуражни култури, нивната систематика, стопанско значење,
биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки за нивно одгледување.
Стекнување основни вештини за систематска поделба и познавање на морфологијата на
фуражните видови, семето кое тие го продуцираат и нивните фази на развиток.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Задача на предметот. Значење на фуражните култури. Поврзаност на предметот со
сточарското производство. Систематска поделба на фуражните култури на ораници.
Фуражно производство на ораници. Едногодишни мешункасти култури - добиточен грашок и
граорици (обичен пролетен граор). Едногодишни мешункасти култури - инкарнатска детелина и
соја.
Едногодишни житни култури - фуражна пченка и сирак. Едногодишни житни култури - рж, јачмен и
овес.
Едногодишни култури од други семејства - коренесто-клубенести (добиточна репа) и тревести
(репици и добиточен кељ) Повеќегодишни фуражни култури. Повеќегодишни мешункасти култури луцерка и еспарзета, црвена детелина, бела детелина и жолт звездан.
Повеќегодишни класести треви на ораници - заеднички морфолошки карактеристики,
специфичности и нивна систематска поделба. Италијански, англиски и француски рајграс. Власатки
(ливадска, висока и црвена), опашки (мачкина и лисичина), ежевка, безосилест власен и вистинска
ливадарка.
Облици на користење на фуражните култури (нивно користење во свежа и конзервирана состојба).
Подготовка, користење и чување на сеното. Подготовка, користење и чување на силажата. Сенажа.
Зелен конвеер и негово организирање
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски Р.П.
22.1

22.2

50
30
20

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на настава, лабораториски и теренски вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Фуражно
производство

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје
Универзитет,
Скопје

Година
2000

2.

Анчев Т., БанџоИванова Катерина,

Фуражно
производство

3.

Miskovic B.,

Krmno bilje

Naucna knjiga
Beograd

1986

Наслов

Издавач

Година

Krmno bilje

Institut za
istrazivanja u
poljoprivredi
Beograd, SRBIJA,

1999

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vuckovic S.,
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи генетски методи
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
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
Трета година /
7.
Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љупчо Јанкулоски,
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од генетика
предметот
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 п роизводство. Протопласти и соматска
хибридизација.
 Рекомбинантна ДНК технологија (ензими, вектори, плазмиди, клонирање, олигонуклеотиди)
PCR – полимеразно верижна реакција. Електрофореза (типови и примена на електрофореза).
 Генетски маркери и нивна поделаба. 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.
 Селекција на растенија со помош на молекуларни маркери.
 Генетско мапирање и детекција на генетски полиморфизам кај популации. Конструкција на
генетски мапи.
 Примена на молекуларни маркери во евалуација на растителни генетски ресурси.
 Биоинформатика. Примена на биоинформатички програми во растителна генетика и
биотехнологија.
 Генетски трансформации кај растенија. Методи на генетски трансформации.
 Трансформација и регенерација на генетски трансформирани растенија. Селективни маркери
и детекција на генетски трансформирани растенија.
 Генетски трансформации кај растенија за подобрување на толерантноста кон биотски и
абиотски фактори.
 Примена и застапеност на генетски модифицирани култури во светско производство. Етички
аспекти на генетски трансформации и потенцијални ризици од генетски трансформирани
организми.
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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

50
40
10

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Desmond S.T. Nicholl.
22.1

22.2

2.

H.S. Chawla

3.

Dominique de Vienne

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

An Introduction to
Genetic Engineering
Introduction to Plant
Biotechnology
Molecular Markers in
Plant Genetics and
Biotechnology

Cambridge
University Press
Science Publisher

2002

Science Publisher

2003

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екополеделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7.
Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, општо поледелство и основи на
предметот
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 HACCP)
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 (max.)
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Егуменовски П.
22.1

2.

Василевски Г.

3.

Ивановски Р. П.

4.

Lazic B., Babovic J.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

2.
22.2

3.

Пронатура, ,

4.

Пронатура

5.

Агролинк

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

10 (max.)
5
(пет)
6
(шест)

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)

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Специјално
поледелство

1998

Зрнести и
клубенести
култури
Фуражно
производство
Organska
poljoprivreda

2004

Наслов
Документ од
Самитот за
планетата Земја –
Агенда 21,
Три Рио
Конвенции,
Прирачник за
органско
земјоделско
производство, , ,;
Прирачник за
органско
поледелско
производство,
Прирачник за
производство на
семе во органска
градина
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2000
2008
Издавач

Година
1992;

2004;
2001,

2002,

2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на тутун
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф.
д-р
ЗлаткоКабранова
Арсов
Доц. д-р
Ромина
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
педологија, генетика, физиологија, агрометеорологија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o Стекнување знаења за географската распространетост, поделба на тутуните според начинот
на сушење, според намената и употребната вредност, морфолошки, биолошки
карактеристики на тутунската култура, селекција
и производство на тутунско семе.
Определување на квалитетните својства на тутунското семе.
o Стекнување основни вештини за производство на тутуски расад. Распознавање на
поважните повреди, болести и штетници кај тутунот. Стекнување вештини за производство
на тутун на нива. Сушење на тутунот и производителска манипулација.
11. Содржина на предметната програма:
Стопанско значење, историјат и потекло, употреба на тутунот. Ботаничка, индустриска, технолошка
класификација на тутунот. Органографија и морфологија. Биолошки карактеристики. Типови тутун
/сорти тутун. Физиолошки и биохемиски промени во тутунското растение во текот на неговиот
пораст и развој. Агротехника и производство на тутунски расад. Агротехника и производство на
тутун на нива. Технолошка зрелост и поважни биохемиски соединенија во текот на зреењето на
тутунот. Селекција, одржување на сорти, машкостерилност и производство на семе.
Производителска манипулација. Мерила за откуп на тутун. Кооперативни односи во производството
на тутун.
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, одбрана
на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
15
бодови
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Карајанков С. Арсов З.
Кабранова Ромина

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Производство на
тутун - практикум

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје
Стопански весник,
Скопје, Земјоделски
Факултет-Скопје
роизводство на
тутун
Стопански весник,
Скопје
НИК Наша Книга,
Скопје,

2007

Наслов

Издавач

Година

Сорти тутун од
Институтот за тутун
во Прилеп.
Институт за тутунПрилеп
Nove tehnologije u
proizvodnji
presadnica duhana
Тутунот во
Република
Македонија
Nacela proizvodnje
virginiskog duhana

Универзитет Св.
Климент охридскиБитола

2004

Zagreb

2000

Друштво за наука и
уматност, Прилеп

2000

CERES, Zagreb

1994

2.

Узуновски М.

Производство на
тутун

3.

Мицковски Ј.

Болести на тутунот

22.1

4.

Наумовски К., Боцевски
Д., Грдановски М.,
Карајанков С., Ачкоски
Б.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Корубин-Алексоска Ана

22.2

од 81 бода до 90 бода

2.

Tursic I.

3.

Мицковски Ј.

4.

Hawks N.S Collins K.W.

Современо
производство на
тутун
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Тревници
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
. Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Агрохемија
предметот
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература Постои сооодветна и доволна

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)
Редовна посета на часовите и вежбите во лабораторија
и на терен.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сета постојна
литература за тревници

Наслов

Издавач

2000

Фуражно
производство
Наслов
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Година

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Селекција на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубомир Маринковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника и
предметот
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.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Боројевиќ
22.1

2.

Marcelo J. Carena

3.
Ц. Најчевска

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jamie Prohens-Tomas

70
10
20

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Принципи и методи
оплеменивања
билја
Cereals (Handbook
of Plant Breeding)
Практикум по
селекција
растенијата и
семепроизводство

Белград

1992

Springer

2009

Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Vegetables II
(Handbook of plant
breeding)

Springer

2008

162

Предметна програма од прв циклус на студии - ПОЛЕДЕЛСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Планирање и уредување на паркови
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц. д-р д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хумани ресурси, цвеќарство на отворено,
предметот
наводнување, механизација, декоративна дендрологија.
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за поимите поврзани со јавното градско зеленило, категориите на парковите и
начинот на уредување и користење на парковите, за Конвенцијата за заштита на пределската
разновидност на Европа, управувањето, планирањето и заштитата на предлите
Стекнување основни вештини за начинот на планирање, облиукување и уредување на паркови,
вклучување во процесите и тимовите за планирање и заштита на пределите и биодиверзитетот
11. Содржина на предметната програма:
Поими за пределот и пејзажот. Конвенција за заштита на пределите. Историја на пејзажната
архитектура. Историја и развој на урбаните отворени зелени простори. Планирање на отворени
урбани простори. Функции и карактеристики на отворените простори (урбана клима, социјални
аспекти на рекреацијата и одморот и др.). Европски регулативи и стратегии за планирање на
отворен урбан простор. Јавното зеленило и парковите во Р. Македонија. Изработка на технички
проект и техничка документација за уредување и обликување на парк. Проектирање како дел на
процесот за уредување на просторот. Структура на посторот - физички елементи на просторот рељеф, вода, вегетација, згради, архитектонски елементи, опрема за отворени простори. Подигање
на зелени површини (техника на подготовка на земјиштето за садење, изградба на градежни и
архитектонски елементи, садење на дрвја и грмушки, садење на цвеќе, градба на основната
инфраструктура на зелените површини и друго). Нега на зелени површини (поткастрување,
одржување на цветни леи, наводнување, заштита и друго).
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи
Практичната работа 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Хаџи Пецова, С.

2.

8

(осум)

(C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Предели - пристап кон
планирање, управување и
заштита

Пропоинт,
Скопје

2008

Совет на
Европа

2001

Biotehnishka
fakulteta,
Univerza v
Ljubljani
McGrow Hill

Marusic, I.

3.

Marusic, I.

Европска Конвенција за
пределите; Просторно
планирање
Krajinsko planiranje, skripta

4.

Steiner, F.R.,

The Living Landscape,

5.

Вујковиќ, Љ.

6.

Вујковиќ, Љ.

Пејзажна архитектура планирање и
пројектовање
Техника пејзажног
пројектовања

7.

Стоичев, Л.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков, М.

22.2

од 71 бода до 80 бода

2.

Група автори

3.

Willie, Ј. Bell, S.

4.

Davies, C. , R
MacFarlane, C. McGloin;
M.Roe
Werquin, A.C., B. Due, G.
Lindholm, B. Oppermann,
S. Pauleit &S.Tjallingii
(Ed.)
Wooley, H.

5.

6.

Парково и ландшафтно
искуство

Шумарски
факултет
Београд
Шумарски
факултет
Београд
Земиздат

Steiner,
F.R.,
2003
2003
Софија,
1960

Наслов

Издавач

Година

Компонентите на
природниот комплекс во
просторното планирање
URGE

Студентски
збор

1988

Совет на
Европа;
E&F N Spon,
London
Совет на
Европа

2002

ESF COST
Office,
Brussels

2005

Taylor
&Francis,
London

2003

Landscape: Pattern,
Perception and Form
Green Infrastructure
Planning Guide, Green
Infrastructure;
Grenn Structure and Urban
Planning
Urban Open Spaces
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фертиригација
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Доц.
д-р
Вјекослав
Танасковиќ
Проф.
д-р
Вјекослав
Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
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
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Burt C., O'Connor K.,
Ruehr T.,

2.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

3.

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

22.1

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Fertigation,

Irrigation Training
and Research Center,
California Polytehnic
State University, San
Luis Obispo,
California
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1998

ГТЗ, Скопје.

2003

Работна тетратка
за евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната
средина во Р.
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4.

Чукалиев О., Мукаетов
Д., Танасковиќ В.

5.

Чукалиев О., Иљовски
И., Танасковиќ В.

6.

Иљовски И., Чукалиев О.,

7.

Иљовски И.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bošnjak, Đ.,

22.2

2.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

3.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,
Примена на
фертиригација
преку систем за
микронаводнувањ
е, Брошура,
Практикум
по
Наводнување,
Наводнување,
Учебно помагало
за студенти

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009

United Nations
Educational Scientific
and Cultural
Organization и
Факултет за
земјоделски науки и
храна,
Земјоделски
Факултет, Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје

2007

2002
1992

Наслов

Издавач

Година

Naodnjavanje
poljoprivrednih
useva,
Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Микронаводнува
ње за
производство на
растителни
култури

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Elsevier

1999

Нампрес

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Цвеќарство на отворено
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц. д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
д-р
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, хемија, исхарана на
предметот
растенијата, наводнување,општо градинарство и
цвеќарство.
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на културите
Стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
Општи услови за производство на расад од едногодишни и двогодишни цветни култури.
Запознавање и изучување на едногодишни цветни култури. Запознавање и изучување на
двогодишни цветни култури. Општи услови за производство на многугодишни цветни култури и
вегетативно размножување. Запознавање и изучување на многугодишни цветни култури.
Карактеристики на луковици, кртоли и ризоми - производство на саден материјал, чување и
форсирање. Запознавање и изучување на луковици и кртоли. Типови и форми на цветни леи,
подигање и аранжирање на цветни леи и групации.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи. Практичната работа се реализира со
посета и работа на терен и тимска работа на одреден проблем и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
168

Предметна програма од прв циклус на студии - ПОЛЕДЕЛСТВО

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1
Djurovka, M. i sor.

22.1

Наслов

Издавач

Година

Poljoprivredni
fakultet Univerzitet u
Novom Sadu

2006

Nolit, Beograd

1999

Партенон, Београд

2000

Nolit, Beograd

1978

Zemizdat, Sofia,

1995

2.

Karasek K.

3.

Карасек К.

4.

Karasek, K.

5.

Nikolova, N.;

Proizvodnja
povrcha I cvecha
u zashtichernom
prostopru
Proizvodnja cvecha
u zashtichenom
prostrou
Пластеници у
цвећарству и
расадничарству
Cvetajuce lukovice
i gomolji
Cvetarstvo

6.

Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М.

Цвеќарство на
отворено

Интерна скрипта
Факултет за
земјоделски науки
и храна

2008

Наслов

Издавач

Година

Golema ilustrirana
enciklopedija Gradina
Biljke i cveće Veliki ilustrovani
vodič
Botanica – The
illustrated A – Z of
over 10,000 garden
plants and how to
cultivate them
Floriculture,
Principles and
Practice
Ball RedBook Crop
Production

Mladinska knigaSkopje

2006

Mladinska knjigaBeograd

2008

Kőnemann
Verlagsgesellschaft

1999

Prentice-Hall, inc.,
New Yersey

1999

Ball Publishing,
Illinois

2003

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Šuvaka, L.

22.2

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

2.

Brikel, K

3.

Page, S., Olds, M.

4.

Dole, J.; Willkins H.

5.

Hamrick, D.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање и обработка на тутунската суровина
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, физиологија,
предметот
механизација и производство на тутун
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за вредноста на тутунот и употребната вредност на тутунот, преку изучување
на технолошките и хемиските карактеристики. Правилно насочување на технолошките процеси на
манипулација и ферментација на во обработката на тутунот
Стекнување основни вештини за манипулација и ферментација на тутунот.
11. Содржина на предметната програма:
Значење на тутунската суровина, познавање, намена и поделба. Технолошки, биохемиски
карактеристики. Одредување на квалитет на тутунската суровина. Обработка, Технологија на
сушење на тутунот. Манипулација (примарна, индустриска), Ферментација-теоретски основи.
Промени во составот и својствата на тутунот по ферментација.Технологија на ферментација
(сезонска,вонсезонска). Водење и контрола на процесот индустриска тонга ферментација.
Микробиолошки промени при чување и ферментација на тутунот. Пост ферментативен период
(нега, матурација, експедиција на ферментиран тутун).
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, одбрана
на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
o

19.

хемија, физиологија, механизација
и производство на тутун

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З. Кабранова
Ромина

22.1

22.2

2.

Боцески Д.

3.

Боцески Д.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Карајанков С. Арсов З.
Кабранова Ромина

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Познавање и
обработка на
тутунската
суровинапрактикум
Познаваљње и
обработка на
тутунската
суровина – второ
издание
Познавање и
обработка на
тутунската
суровина

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Прилеп

2003

Прилеп

1984

Наслов

Издавач

Година

Производство на
тутун - практикум

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Билјана Кузмановска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења od:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, лозарство.
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 поледелските култури, заедно со мерките за нивно сузбивање.
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.
Псеудомикози : Царство Protozoa, Раздел: Myxomycota, Plasmodiophoromycota.; Царство
Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Редови: Peronosporales., Pythiales,

Sclerosporales

12.

13.
14.

Царство Fungi, Раздел: Chytridiomycota, Класа: Chytridiomycetes Редови:
Blastocladiales, Chytridiales, Spizellomycetales.
Микози : Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, Класа III: Filamentous Ascomycetes, Ред:
Erysiphales,
Микози: Царство Fungi,
Раздел: Ascomycota, A: Pyrenomycetes, Редови: Diaporthales,
Hypocreales, Phyllachorales, Xylariales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Редови: Dothideales,
Pleosporales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, C: Discomycetes, Редови: Leotiales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Uredinales. Микози: Царство Fungi,
Razdel: Basidiomycota, Red: Ustilaginales.
Бактерии Род: Clavibacter. Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas - Bakterii Род: Streptomyces,
Rhizobium (Agrobacterium) и Ralstonia - Вируси на поледелски култури, растенија за сточна
Микози:

храна, индустриски растенија
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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+105 = 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска
работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80
10
10

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

22.1

22.2

2.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

3

Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

4.

Арсениевиќ Момчило

5.

Шутиќ Драгољуб

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата –
растителната микологија,
растителната
бактериологија,
растителната
вирусологија и заштита
на растенија

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2007

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
“Научна књига” –
Београд
Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

2002

Фитопатогене
бактерије
Вирозе биљака –
специјален дел

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin
EPPO/OEPP/OILB/MOBB и др.
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на растенијата

EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на поледелското производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси.
предметот
Организација на производствените ресурси и
производствени технологии.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за организацијата и функционирањето на земјоделските фарми. Стекнување
основни вештини за организација на производствените процеси и менаџирање со земјоделските
стопанства.
11. Содржина на предметната програма:
Типови фарми. Организирање, одлучување, управување и раководење во земјоделските стопанства
(ЗС). Извршни функции во ЗС. Специјализација, интензификација и избор на производна структура.
Организација на стопански двор. Организација на земјишна територија и плодоред. Организација на
производството на житни, индустриски, градинарски и фуражни култури. Организација на
работните процеси во поледелското производство. Менаџмент на ризикот.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.
22.1

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тарнер Џ., Тејлор М.

Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
поледелското
производство
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ, Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Применет
менаџмент на
фарма

Издавачки центар
ТРИ, Скопје

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Лековити и зачински растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија со климатологија,Општо
поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за поважните предтсавници, технологијата на одгледување и начинот на
производство на лековитите и зачински растенија
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими на растителните лековити суровини;
Општи принципи при одгледување на лековитите растенија
Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по
стандардите на GAP)
Употреба на лековитите и зачински растенија
Специјален дел:
Растенија кои содржат алкалоиди
Растенија кои содржат хетерозиди
Растенија кои содржат танини
Растенија кои содржат липиди (во маслото)
Растенија кои содржат витамини
Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови,
технологија на одгледување
Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла
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
30+15+135 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
30
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
15
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
105
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 (max.)
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kisgeci Jan, Slavica Jelačić,
Damir Beatovic
2.

22.2

Siljes Ivan, Dzurdzica
Grozdanic, Grgesina Ivan

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Lekovito,
aromatično i
začinsko bilje

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni
fakultet
Školska Knjiga,
Zagreb

2009

Издавач

Година

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на слад и пиво
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за технологија на производство на слад и производство на пиво
Стекнување на основни вештини за правење на слад и пиво.
11. Содржина на предметната програма:
Суровини за производство на слад. Припрема на јачменот за сладување. Влажење на јачменот.
Ртење на зрната. Сушење и доработка на зелениот слад. Типови на слад. Несладувани материи.
Суровини за производство на пиво. Слад. Хмељ. Вода. Квасец. Мелење на сладот, коминење,
вареwе на сладовината со хмељ, ладење на сладовината. Ферментација, дозревање на пивото
(секундарна ферментација). Чување и пакување на пивото. Типови на пиво.
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, одбрана
на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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(A)
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22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Дане Бошев

22.1

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ

2011

Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
Univerzitetski
u~benik,
Poljoprivredni
fakultet Beograd,
Apex Publishers,
Second edition

1979.

Наслов

Издавач

Година

Зрнести и
клубенести
култури-постојан
учебник
Posebno ratarstvo Univerzitetski
udžbenik

eXpressive graphicsСкопје

2004

Naučna knjigaBeograd

1986

2.

Gaćeša, S.

Производство на
слад и пиво –
интерна скрипта
Tehnologija slada.

3.

Semiz, M.

Tehnologija piva.

4.

Leskošek Čukalović, Ida:

Tehnologija слада.

5.

Ted Goldammer

Brewers’ Handbook

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски
22.2
2.

Jevtić, S., Shuput, M.,
Gotlin, J., Pucarić, A.,
Miletić, N., Klimov, S.,
Gorgevski, J., Shpanring,
J., Vasilevski, G.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Eнтомологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Станислава Лазаревска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните карактеристики на класата на инсектите, како едни од најзначајните
економски штетници на земјоделските култури. Проучување на надворешната и внатрешната градба
на инсектите, нивното размножување и развој, еколошките законитости
Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura,
Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera),
нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклусј и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura.
Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae.
Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura.
Thysanoptera: Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera:
Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina,
Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae,
Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae; Lepidoptera:
Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae,
Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae,
Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae,
Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae.
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae,
Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
22.1

3.

Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
Lea Schmidt

4.

Maceljski Milan

5.

Gullan P.J., Cranston P.S.

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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет “Кирил
и Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna
Entomologija
The Insects – An
Outline of
Entomology

Универзитет у
Београду
Sveuciliste u Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999

USA

2000
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Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

22.2

2.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

3.

Jervis and Kidd

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Natural
Enemies
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied
Entomology,
Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall

1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фабрикација на тутунот
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија и физиологија.
предметот
како и познавања од производство на тутун, познавање и
обработка на тутунска суровина.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за последната фаза од комплексната тутунска индустрија, фабрикацијата на
тутунот – преку историскиот развој, видови на тутунски преработки, технологија на нивно
производство, па се до добивање на финален производ – цигара, и останати тутунски преработки
наменети за уживање.
Стекнување на основни вештини за изработка на цигари и други тутунски преработки
11. Содржина на предметната програма:
Изучување на производството и консумацијата на тутунски преработки, Историјат на преработките,
Поделба и класификација, Промена на хемиските соединенија при пушење и биохемиски
карактеристики на тутунскиот чад. Технологија на производство на цигари. Составување на харман.
Линии за обработка на тутунот. Сечење, разбивање, ладење, сушење и обеспрашување на сечен
тутун. Ароматизирање на тутунот. Одлежување на сечениот тутун. Изработка, пакување,
лагерување, дистрибуција. Технологија на производство на тутунско фолио. Tехнологија на
добивање експандиран тутун и ребро. Тутунски филтри. Адитиви во тутунот. Контрола и одржување
на квалитетот при производството на цигари. Технологија на производство на други тутунски
преработки (за пушење, за џвакање, за шмркање).
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, одбрана
на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни
консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
17.

18.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

183

75

часови

70

бодови
бодови

15
15
5
6

бодови
(пет)
(F)
(шест)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум)

(C)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З.
22.1
2.

Николиќ Мирослава

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З. Кабранова
Ромина
22.2
2.

Георгиев С.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Фабрикација на
тутунот -скрипта

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје
Пољопривредни
факултет
Универзитета у
Београду

2005

Наслов

Издавач

Година

Познавање и
обработка на
тутунската
суровина практикум
Технология на
тютюневите
изделия, второ
издание

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

„Антоан Георгиев“,
Пловдив

2002

Технологија
прераде дувана
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2004
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработкa на поледелски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
Проф. д-р Зоран Димов
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за преработките од одделни поледелски производи. Стекнување на дел од
основните вештини за преработка на одделни поледелски производи.
11. Содржина на предметната програма:
Суровини за производство на брашно. Производство на мелнички производи. Видови мелнички
производи. Поделба на брашната. Технолошки постапки за производство на брашно. Суровини за
пекарски производи. Видови пекарски производи. Технолошки постапки за производство на леб и
печива. Суровини за производство на пиво. Технологија за производство на слад. Технологија за
производство на пиво.
Значење, еколошки услови за развој и технологијата на одгледување на поважните маслодавни
култури и шеќерна репа. Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни киселини. Неглицеридни
соединенија; Хемиски, физички оптички и топлински карактеристики на мастите. Технологија на
чување на семето; Рафинирање на маслата. Прием и складирање на шеќерната репа, биохемиски
процеси при складирање на шеќерна репа. Екстракција на шеќер, Чистење на екстракциониот сок,
Кристализацоија на шеќер.
Основни методи на конзервирање на добиточната храна. Подготовка, методи на конзервирање на
сеното. Чување на сеното. Губитоци при подготовка на сеното и нивно намалување..
Сенажа и нејзино подготвување.
Конзервирање на кабастата добиточна храна со силирање. Фактори кои влијаат врз квалитетот на
силажата. Методи на силирање. Процеси при силирање.
Силирање на едногодишни повеќегодишни легуминози. Зголемување на количината на шеќери во
силажата.Бактериско-ензимска стимулација на ферментација. Користење на хранливи додатоци
Објекти за подготовка на силажата.
Оценување на квалитетот на силажата. Органолептички својства на силажата. Хемиски параметри
за квалитетот на силажата. Методи за оцена на квалитетот.
Подготовка на растително брашно. Подготовка на пелети и брикети.
Систем на континуирано производство на добиточна храна - зелен конвеер
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, одбрана
на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

22.1

2.

Гоце Василевски

3.

Дане Бошев

4.

Зоран Димов

5.

Зоран Димов

6.

Ивановски, Р.П.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gaćeša, S.

22.2

85

часови

70

бодови
бодови

15
15

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
поледелски производи
Преработка на жито и
брашно
Производство на слад и
пиво – авторизирана
скрипта
Производство на масти и
масла – авторизирана
скрипта

Универзитетски
учебник, Скопје
Универзитетски
учебник, Скопје
ФЗНХ

1999

ФЗНХ

2000

Производство на шеќер
и скроб – авторизирана
скрипта
Фуражно производство

ФЗНХ

2000

Наслов

Издавач

Година

Tehnologija slada

Poslovna
zajednica
industrije piva i
slada Jugoslavije.
Beograd,
Poslovna
zajednica
industrije piva i
slada Jugoslavije.
Beograd,
Blackwell
Publishing

1979.

2.

Semiz, M.

Tehnologija piva

3.

Frank, D. Gunstone

Vegetable oils in food
technology: Composition
Properties and Use

186

Универзитет Св.
Кирил и
Методиј, Скопје

2012
2011

2000

1979.

2002
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4.

Група аутора

Шеħерна репа (од 669 –
723)

Југошеħер ДД,
Београд

1992

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Стојческа,
Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Мартиновска
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
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семинари, тимска работа
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15

часови
часови

75

часови

80

бодови
бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10
10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
предметот
 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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
Предавања – теоретска
15.1
45
часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
80
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18.

19.
20.
21.
22.

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
22.2
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

15
5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Tržiste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Контрола на квалитет и безбедност на храна со
прописи
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска , Доц. д-р Душица Санта
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина од аспект на
физичко-хемиски, микробиолошки и органолептичките својства.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во тематската структура на курсот
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 – обележување
 Микробиолочки критериуми
 Прашалник за предусловни програми
 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
Добри практики во примарно производство
Добра производна практика
 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
 Микробиолошки
 Физички
 Хемиски
Безбедност на прехранбените производи базирана на примена на АОККТ (ХАЦЦП)
 Историјат. Законски барања
 Дефинирање на опсегот на студијата
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

АОККТ тим
Опис на производот и процесот
Дијаграм ви производството на храна
Анализа на ризиците
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
Рапид алерт систем
Кодекс Алиментариус
ИСО стандарди
ИСО 9001,
ИСО 17025,
ИСО 22000
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
бодови
10
17.3
Активност и учество
бодови
30
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
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22.2

1.

Соња Србиновска

Работна скрипта
За квалите и
безбедност на
храна

ФЗНХ

2009

2.

Grujic Radoslav, Nikola
Marijanovic, Radovanovic
Radomir, Pooov Rajic
Jovanka, Kumic Jasmin,

Kvalitet i analiza
namirnica

Beograd

2001

3.

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

Wageningen,academi
c

2002

4.

Bernd van der Meulen,
Menno van der Velde,

Food and Quality
tool management,
Techno-managerial
aproach.
Food safety Low in
the EU

Wageningen, pers

2006

Наслов

Издавач

Година

European Food law

Dablin

2001

5.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Raymond O’Rurke,
2.
Euro-LEX - internet
3.
Pravo.org.mk
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Деградација и заштита на почвите
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Миткова
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
бодови
10
17.3
Активност и учество
бодови
30
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
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Издавач

Година
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број
1.

Татјана Миткова

2.
Филиповски Ѓорѓи
3.

Митрикески Ј., Миткова Т

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Sekulic Petar., et.al
22.2

2.

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

3.

Edward J. Plaster

Деградација и
ревитализација на
почвата
Деградација на почвата
како компонента на
животната средина во
Република Македонија
Практикум по педологија

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ

2011

МАНУ, Скопје

2003

ФЗНХ, второ
издание

2006

Наслов

Издавач

Година

Zastita zemljista od
degradacije
Soil Pollution and Soil
Protection
Soil Science and
Management

Novi Sad

2003

Wageningen

1996

University of
Cambridge, 5th
Edition

2009

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПОЛЕДЕЛСТВО СОГЛАСНО СО
УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски
инженер / студиска програма:Поледелство
Времетраење на студиите:
4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Растително производство
Научна област: Житни култури, Индустриски растенија, Крмни растенија, Генетика и селекција на
растителното производство, друго.
•
•
•
•

7200 часови
Одбрана на дипломски труд
Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма:
Поледелство
Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус
студии

Тип на дескриптори
Знаење и разбирање

Циклус на студии
Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното
поле на студирање кое се надоградува врз база
на општото средно образование, особено во
основните подрачја на земјоделската наука и
пракса, производството и контрола на храната,
како и сродните природни, технички и
агроекономски науки, вклучувајќи посебни
познавања од областите на производството на
житни, индустриски, крмни растенија, генетика и
селекција на истите, како и нивната физиологија
и друго. Воедно има и основи од преработката на
195
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Примена на знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на учење

Прв циклус

поледелските култури.
- Демонстрира знаења и разбирање за
земјоделска терминологија, терминологија која се
однесува на растителното производство,
заштитата на растенијата, законската
легислатива, ги следи новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како
да ги реши проблемите, да прибира информации,
да интерпретира лабораториски и теренски
резултати, да дава препораки, да работи
индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини за
квалитетно, економски профитабилно, воедно и
одржливо растително производство со
професионален пристап во искористување на
природните ресурси и заштитата на животната
средина.
- Способност да подготвува анализи, да
идентифицира и анализира проблеми, да
интерпретира лабораториски и теренски
резултати, да развива практични и теоретски
решенија и препораки, да помага во
спроведување на законската легислатива
поврзана со полето на студирање.
- Способност да организира и управува,
професионално да решава стручни проблеми,
применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и
распоред на работата, следи и применува
современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање,
анализирање, оценка и презентирање на
информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на
ситуации во рамките на полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на
приоритетите кога решава практични или
теоретски проблеми, да превземе активност на
база на сопствено искуство, да изнајде соодветно
решение.
- Покажува способност за дискусија и
комуникација со земјоделски производители,
колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од
другите сектори и други.
- Работи тимски, покажува способност за
адаптирање кон лица со различен начин и стил
на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини
за учење, читање и слушање, комуникација,
правилно и рационално користење на времето.
- Покажува способност за континуирана
едукација и професионален развој во различни
полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.
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ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СУДИИ
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
- усогласување, измени и дополнувања –
ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Агроклиматологија

199

Механизација во градинарско и цвеќарско производство

201

Биохемија

203

Хемија

205

Процесна техника

207

Статистика

209

Развој на хумани ресурси

211

Ботаника

213

Генетика

215

Екологија

217

Зоологија

219

Основи на економија

221

Агроменаџмент

223

Основи на сточарско производство

225

Педологија

227

Микробиологија

229

Општо градинарство и цвеќарство

231

Економика на земјоделството

233

Мелиорации со заштита од ерозија

235

Исхрана на градинарски и цвеќарски растенија

237

Наводнување на градинарски и цвеќарски култури

239

Градинарство на отворено

242

Подигнување и одгледување на овошни насади

244

Подигнување и одгледување на лозови насади

246

Самоникнати хранливи и отровни растенија

248

Општо поледелство со агроекологија

250

Физиологија на растенија

252

Аграрна политика

254

Одгледување цвеќе во заштитен простор

256

Производство на зеленчук во заштитени простори

258

Eнтомологија со фитофармација

260

Почвена микробиологија

263
СОДРЖИНА

Менаџмент на фарми

265

Цвеќарство на отворено

267

Планирање и уредување на паркови

269

Фитопатологија со фитофармација

271

Тревници

273

Екоградинарство

275

Деградација и заштита на почвите

277

Хербологија

279

Доработка и контрола на зеленчук и цвеќе

281

Лековити и зачински растенија

283

Современи генетски методи

285

Геоматски техники во земјоделството

287

Рурален развој

289

Производство на семе и саден материјал од градинарски и цвеќарски
растенија

291

Стандардизација на зеленчук и цвеќе

293

Трошоци и калкулации

295

Селекција на растенијата

297

Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на растенијата 299
Фертиригација

301

Преработка на зеленчук

305
СОДРЖИНА

ЦВЕЌАРСТВО
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
семинари, тимска работа

199

ЦВЕЌАРСТВО
Предметна програма од прв циклус на студии – ГРАДИНАРСТВО
ГРАДИНРСТВО ИИЦВЕЌАРСТВО

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

10
10

часови
часови

70

часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

60
20
20
(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
22.2
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија со
климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Издавач

Година
2005
2000
2005
1979
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација во градинарско и цвеќарско
производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Таневски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за материјалите и елементите од кои се изработуваат земјоделските машини,
конструктивните карактеристики на моторите со внатрешно согорување и тракторите и нивните
експлоатациони карактеристики. Непосредна задача и цел е студентите да се запознаат со сите
машини и опрема кои се користат во производната технологија во градинарското производство.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Историски развиток на моторите и тракторите. Трактори.Избор на тракторски мотор.
Класификација и категоризација на тракторите. Материјали за изработка на земјоделските машини.
Машински елементи. Мотори со внатрешно согорување. Улога, значење, дефиниција, поделба,
основни делови и принципи на работа. Основни делови на моторите со внатрешно согорување.
Неподвижни делови на моторот. Основни подвижни делови на моторот - моторен и подвижен
механизам. Систем за доведување и прочистување на воздухот. Гориво за моторите со внатрешно
согорување. Систем за напојување на моторот со гориво. Систем за гориво и создавање смеса кај
дизел моторите. Систем за гориво и создавање смеса кај ОТО моторите. Систем за ладење. Систем
за подмачкување. Моторни масла и масти за подмачкување. Систем за стартување на моторот.
Електричен систем. Механизам за движење, ситем за управување и систем за кочење на
тракторот.Трактори - општи карактеристики на тракторите. Преносен механизам - трансмисија.
Додатни уреди на тракторот. Експлоатациони и влечни својства на тракторот.
Машини за
дренажа на почвата.Машини за формирање на гредички (леи).Машини за сеидба во затворен
простор.Машини за садење расад.Машини за механичка заштита на растенијата.Машини и опрема
за дезинфекција и соларизација на почвата. Машини за подготовка на супстрат.машини за
мулчирање и поставување на пластични фолии.Машини за производство на посадочен материјал.
Машини и орудија за вадење или берба на коренести,лукови и жбунести растенија.Методи и
машини за берба на градинарски култури со плодови над почвата.Машини за берба на градинарски
култри со вреж.Машини за берба на листести и стеблести градинарски култури.
12.

13.
14.
15.

16.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска
работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драги Таневски

часови
часови

30+30+10=70
10
20
5
(пет)
6
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Мотори со
внатрешно
согорување
Трактори

Просветно делоСкопје

2000

Просветно делоСкопје
Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1999

Издавач

Година

2.

Драги Таневски

3.

Драги Таневски

Практикум по
механизација

4.

Драги Таневски

Механизација

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

15
60

Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
I семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
10
часови
16.3
Домашно учење
65
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson, Michael
M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ
практична настава
по биохемија
Биохемија
Биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

ФЗНХ

2007 - 2011

Форум
Медицинска књига
- Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Доц. д-р д-р
Мирјана
С. Јанкуловска
8.
Наставник
Проф.
Биљана
Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма: Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот,
атомското јадро и електронската обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички
модел на атомот, класификација на елементите во периодниот систем, структура на молекулата,
хемиски врски и валентност, хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и
редукција, колоидни системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на
периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
бодови
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Бауер О.
2.

Бауер О.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процесна техника
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Иле
8.
Наставник
Доц.
ИлеЦанев
Цанев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн.
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 време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц.д-р Иле цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника
–интерна скрипта
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
ПРВА ГОДИНА /
Број на ЕКТС
7.
6
I СЕМЕСТАР
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на предметот
Претходни општи предзнаења од математика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика Практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за бизнис и
економија

Економски
Факултет

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

80
10
10

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Број на ЕКТС
Прва година / II семестар
7.
6
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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,

12.

Caryophyllaceae, Amarantaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Cucurbitaceae,
Brassicaceae,
Primulaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Convolvulaceae,
Cuscutaceae, Boraginаceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Liliaceae, Alliaceae и
Poaceae.
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.
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13.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
60
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

22.2

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовност на вежби и предавање на хербар

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

БОТАНИКА

НИО“Студентски
збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”, Скопје

1994

Практикум по
ботаника-анатомија на
растенијата,
Скрипта за
лабораториски вежби
по ботаника наменета
за студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Наслов
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2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Ивановска,
Доц. д-р
Проф.
д-р Љупчо Јанкулоски,
Доц. 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.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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
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(A)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска
2.
3.

22.2

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

Издавач

2009

W.H. Freeman

216

2008
2009

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Наслов

Година

Издавач

Година

Предметна програма од прв циклус на студии – ГРАДИНАРСТВО
ГРАДИНРСТВО ИИЦВЕЌАРСТВО
ЦВЕЌАРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова
2.

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

3.

Krohne D.T.

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.
General ecology
Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Издавач

Година

Benjamin/Cummings
Science Publishing.
Wadsworth Publishing
Company.

2000

Oxford University
Press,
New York

1997

1998

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Ecology of Fresh
Waters
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Градинарство и цвеќарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
II семестар
кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф. д-р Катерина Беличовска
Доц. д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.,
Беличовска К.
2.
Списанија
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на
животните 1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов
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Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
Туна Аждерски
8.
Наставник
Проф.
Јован
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Агроменаџмент
Градинарство и цвеќарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
7.
II семестар
Доц. д-р Ана Котевска
-

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
Содржина на предметната програма:
2. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
3. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
4. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
5. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
6. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
7. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
8. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
9. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал
бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на
малиот бизнис.
10. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
11. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски,
30
теренски), семинари, тимска работа
Други форми на
активности

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

часови
часови

15
15
75

часови
часови
часови

80
10
10

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

бодови
бодови
бодови
(пет)
(F)
(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)
Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот.

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент,
Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода
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(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф.
д-рТатјана
Јосиф Миткова
Митрикески
Проф. д-р
Доц. д-рд-р
Миле
Марковски
Проф.
Татјана
Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ

Наслов

Издавач

Година

Педологија

Универзитет Кирил
и Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки
и храна, Скопје,
второ издание
University of
Cambridge, 5th
Edition

1993

Наслов

Издавач

Година

Handbook of Soil
Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of
Kentaky
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

2000

Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad

2004

2.

Митрикески Ј., Миткова Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Посета на теоретска настава 100%

(A)
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Посета на вежби 100%
Македонски

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо градинарство и цвеќарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Маргарита
Давитковска,
Доц. д-р Звезда Богеска
8.
Наставник
Проф.
Гордана
Попсимонова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника,
предметот
општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за општите услови и можности
за организирање на градинарско и цвеќарско производство во одделни агроклиматски подрачја,
стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
 Значење на градинарството како земјоделска гранка и услови за раст и развој
 Зеленчуците како храна и лек-содржина на одделни состојки
 Специфичност на раст и развој на градинарските култури
 Системи и правци на градинарско производство во агроклиматски подрачја
 Специфичности на основна и дополнителна подготовка на почвата
 Методи и техники на сеидба и расадување на градинарски култури
 Производство на расад и категории на расад
 Специфичности на плодоредот во градинарството
 Вегетационен простор и конфигурации на вегетациониот простор
 Значење на цвеќарството како земјоделска гранка и услови за раст и развој
 Фактори за производство на цветни култури – температура, светлина, вода
 Фактори за производство на цветни култури – медиуми, регулатори на растото и развојот
 Исхарана
 Размножување на цветните култури
 Производни погони
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео
презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Christopher Brickell

2.
3.

Dennis R. Decoteau
Dole, J.; Willkins

4.

Christopher Brickell

5.

Dorling Kindersley

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
By Maynard, Donald
N., Hochmuth,
George J., Knott's
2.
Pierce Lincoln C

3.

4.
5.

Christopher Brickell

6.
7.

Brian Capon
Allan M. Armitage

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

The American
Horticultural Society
Encyclopedia of
Gardening
Vegetable Crops
Floriculture, Principles
and Practice
RHS Encyclopedia of
Gardening (RHS),
RHS Complete
Gardener's Manual

DK ADULT

1993

Prentice Hall
Prentice Hall

1999
1999

Publisher: Dorling
Kindersley
Dorling Kindersley

2007

Наслов

Издавач

Година

Handbook for Vegetable
Growers

Wiley Interscience
Publications, New
York
John Wiley and Sons

1988

Time Life Education

1997

Mozaik knjiga, Zagreb

2005

DK ADULT; Rev Upd
edition

2002

Timber Press
Timber Press

2010
2011

Vegetables:
characteristics,
production and
marketing,
The Big Book of Flower
Gardening A Guide to
Growing Beautiful
Annuals, Perennials,
Bulbs, and Roses
Velika ilustrirana
enciklopedija VRT
The American
Horticultural Society
Encyclopedia of Plants
and Flowers (American
Horticultural Society
Practical Guides
Botany for Gardeners
Armitage's Garden
Perennials: Second
Edition
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

60

бодови

30

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски институтСкопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Мелиорации со заштита од ерозија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
III семестар
кредити
Проф. д-р
Марија
8.
Наставник
Проф.
д-р
АцоВукелиќ
ГичевШутоска
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски
предметот
дисциплини. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подлогите во мелиорациите (хидрологија и хидраулика); одводнување;
наводнување, проекти за мелиорации и ерозија
Стекнување основи да го оддржуваат оптималниот воден режим на земјиштето, а со цел за
создавање на поволни услови за растење и развој на растенијата.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Подлоги во мелиорациите, хидрологија, водата нејзините својства, површински води,
земјишни води, движење на водата во земјиштето. Хидраулика, основни поими, водоспроводници и
начин на пресметка на некои елементи на нивниот протекувачки профил, пресметка на брзината,
пресметка на пресекот. Основи на хидрометрија, мерење на нивото на водата, мерење на брзината
на течењето на водата, мерење на протеци, садови, водоизливи, преливи и.т.н.. Одводнување,
причини за превлажнување на почвата, недостиг на воздух во почвата, снижување на
температурата на почвата, формирање на плитки ризосфери, влијание врз приносот кај
земјоделските култури. Влијание на одводнувањето врз почвата и растението, методи на
одводнување, основни принципи. Дренажи критериуми, објекти на дренажен систем, изведување на
дренажа. Отворена каналска мрежа, објекти во системот за одводнување, одржување и
експлоатација на одводните канали. Наводнување; општа шема (модел) на системот за
наводнување, извори и зафат на вода. Употеба на подземната вода за наводнување. Класификација
на начинот на наводнување. Мелиорации на солени почви. Проект за мелиорации, мелиоративно
педолошка студија, земјоделска основа, главен проект, постапка за реализација на проектот.
Дефиниција на ерозијата и конзервацијата, штети од ерозија, состојба на ерозијата во светот и кај
нас. Дијагностицирање на ерозијата, општи поими и основни форми, ерозија од вода. Ерозија од
ветер, мерки против ерозијата, рекултивација на оштетените земјишта, проект за рекултивација
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ацо Гичев.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Дренажни линии,

Современост,
Скопје

1992

2.

Ацо Гичев.

Мелиорации со
заштита од
ерозија,

Гоце Делчев,
Скопје

1997

3.

А. Гичев, М. ВукелиќШутеска, Н. Георгиев,

Гоце Делчев,
Скопје

2000:

4.

А. Гичев. Скопје

Практикум по
мелиорации со
заштита од
ерозија,
Мелиорации со
заштита од
ерозија,

Дата Понс

2003

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Исхрана на градинарски и цвеќарски растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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. Значење, принципи и системи на ѓубрење кај градинарските и цветните култури.
14. Ѓубрење на одделни градинарски култури. Ѓубрење на култури на отворен простор. Ѓубрење на
култури во затворен простор.
15. Ѓубрење на цветни 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
60+30+90= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

10

бодови
(F)
(E)

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

22.1

2.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Интерна скрипта
за предавања
Интерна скрипта
за вежби

ФЗНХ,Скопје

2011

Универзитет Кирил
и методиј, Скопје
Zavod za udžbenike,
Beograd

1983

Милан Јекиќ

агрохемија

Ličina V.

Agrohemija

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije.

Poljoprivredni
fakultet, Beograd

1996

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Agrohemija.

Partenon, Beograd

2007

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

1995

3.

2009

4.

22.2

2.

Различни автори

Научни списанија
и публикации
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Наводнување на градинарски и цвеќарски култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф.д-р
д-р Вјекослав
Вјекослав Танасковиќ
Доц.
Танасковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
растителното производство (почва-вода-растение).
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за мерката наводнување и нејзиното влијание врз зголемувањето на приносите
кај градинарските и цвеќарските култури. Особен осврт ќе се даде на правилното и рационално
наводнување, а покрај тоа студентите ќе се запознаат и со меѓусебното влијание на почвата :
водата : растението.
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 градинарските и цвеќарските култури односно кога да се наводнува,
колку вода да се даде на културата и на кој начин да се даде истата односно која техника на
наводнување да се примени.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во наводнувањето. Значење на наводнувањето за земјоделското производство.
Наводнувањето во светот и 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, pF 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, Блени 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 бразди. Наводнување со плавење. Наводнување со прелевање. Наводнување со
вештачки дожд. Наводнување со специјална намена. Микронаводнување (Наводнување со систем
капка по капка и микродождење). Хемигација-Фертиригација. Квалитет на водата за наводнување.
Физички, биолошки својства на водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за
определување на квалитетот на водата за наводнување. Класификации на водата за наводнување.
Пристап на определувањето на водата за наводнување според FAO. Претпоставки на кои се
базираат препораките за определување на квалитетот на водата. Квалитет на водата и екологија.
Наводнување на пиперката, доматот, краставицата, лубеницата, дињата, компирот,кромидот,
зелката. Режим на залевање кај рано, летно и касно производство. Наводнување на втори култури.
Наводнување во заштитени простори. Наводнување во цвеќарството и паркарството.
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски, И.,
2.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

3.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,

10

бодови

30

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало
за студенти
Практикум по
Наводнување,

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје

2002

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

Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje

Univerzitet u Novom

1976
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2.

Bošnjak, Đ.,

3.

Dragović, S.,

poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih
useva,
Navodnjavanje,

4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

8.

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

9.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнува
ње за
производство на
растителни
култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната
средина во Р.
Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација
кај јаболков
насад, Брошура,
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Sadu, Novi Sad
Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Naučni institut za
ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

1999

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје.

2003

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009

2000
2007

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Градинарство на отворено
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Рукие Агич
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, педологија,
предметот
генетика, општо градинарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за биологија, морфологија на културите и примена на современи
технологии на одгледување на зелнчук на отворен простор. Стекнување вештини за трансфер кон
нови технологии при имплементација на истите во комерцијални цели.
11. Содржина на предметната програма:
 Класификација на зеленчукови видови
 Општи услови за градинарско производство на отворено
 Системи на градинарско производство на отворено
 Коренови зеленчуци- потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на зеленчуци од фам: Apiaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Convolvulaceae,



13.
14.
15.

16.

17.

Луковичести зеленчуци- потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на зеленчуци од фам. Alliaceae.
Лисно стеблени зеленчуци -потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на главичести и лиснати зеленчуци од фам: Asteraceae, Brasicaceae, Apiaceae,

Valerianaceae

Плодови зелнчуци - потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на зеленчуци од фам. Solanaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae
 Многугодишни зеленчуци -потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство шпаргла, рен, артичока, рабарбара и др.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови


12.

Asteraceae.
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. M. Kemble

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Vegetable crop
handbook

Auburn University,
Auburn, AL

2011

2.

Đurovka Mihal

Gajenje povr}a na
otvorenom polju

Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

2008

3.

Lazi} Branka i dr.

Povrtarstvo

Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

2001

Наслов

Издавач

Година

Fiziologija i
tehnologija
čuvanja povrća i
voća

Tampograf-Novi Sad

2007

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoran Ilić, Falik Elazar,
Mihal Đurovka, Đorđi
Martinovski, Radmila
Trajković
2.

Lazić Branka i dr.

Povrtnjak-Bašta
zelena cele godine

Partenon Beograd

1997

3.

Lazić Branka i dr.

Prozor u bio bašti

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Подигнување и одгледување на овошни насади
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Втора година/
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за подигнување и
одгледување на овошни насади
11. Содржина на предметната програма:
Избор на локации за овошни насади. Подготвување на површината за подигнување на овошни
насади. Подготвителни мерки за за садење на овошни насади. Садење на овошни насади. Потпорни
конструкции во овошни насади. Одгледување на овошни насади. Резидба на овошните растенија.
Формирање на круни. Видови на круни. Резидба на родни овошки. Подмладување и прекалемување
на овошни растенија. Проредување на цветови и плодови. Одгледување на овошни растенија во
затворени простори. Заштита на овошни насади од мразеви и град. Одржување на површината во
овошните насади. Поткултури во овошни насади. Специфичности во ѓубрење и наводнување на
овошните 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 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ристевски Б.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Станковиќ Д. Јовановиќ
М.
2.

Лучиќ П. Ѓуриќ Г., Мичиќ
Н.

Присуство на предавање и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Подигање и
одгледување на
овошни насади

БИГГОС, Скопје

1995

Наслов

Издавач

Година

Општо воќарство

Научна књига,
Београд

1990

Воќарство I

Нолит, Београд

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Подигнување и одгледување на лозови насади
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
втора година
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со припремата на теренот, припремата на материјалот за подигнување
на нови лозови насади, системи и начини на резидба, потпорни конструкции и одгледување и
одржување на лозовиот насад.
11. Содржина на предметната програма:
Припрема на терен за лозов насад, чистење од камења, плевели, рамнење на терен. Рачно и
машинско риголовање на површината за лозов насад. Парцелирање на површината. Распоред на
садење на лозите (шема на садење). Приготвување на материјалот за садење и класично садење.
Садење на парафиниран и непарафиниран калем (рачно и машински). Нега на младите насади до
прородување (прва, втора и трета година). Видови на потпори за виновата лоза. Поставување и
одржување на потпорна конструкција. Системи за одгледување. Влијание на водата и хранливите
материи врз приносот и квалитетот на грозјето. Резидба на виновата лоза и планирање на принос.
Примена на зелени операции во лозовите 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 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Самоникнати хранливи и отровни растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Елизабета Мискоска – Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Ботаника
предметот
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 прехрамбен 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; Прехрамбена 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grlić. Lj.

2.

Maretić. Z.

3.

Forenbacher. S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Šilić. Č.

од 71 бода до 80 бода

8

(осум)

(C)

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
Редовност на вежби

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Enciklopedija
samoniklog
jestivog bilja

August Cesarec.
Zagreb

1986

Naše otrovne
životinje i bilje
Otrovne biljke i
biljna otrovanja
životinja

Stvarnost. Zagreb

1986

Školska knjiga. Zagreb

1998

Наслов

Издавач

Година

Šumske zeljaste
biljke

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

1988

Naučna knjiga,
Beograd

1989

2.

Šilić. Č.

Atlas drveča i
grmlja

3.

Danon. J, Blaženčić. Ž.

Hranljivo,
lekovito, otrovno
I začinsko bilje
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо поледелство со агроекологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
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 No-till 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.

22.2

Костов, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милојиќ, Б.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо
поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

2003

Наслов

Издавач

Година

Ратарство

Научна књига,
Београд
Научни институте
за ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови Сад
Универзитет у
Бања Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Nakladni zavod
znanja, Zagreb

1987

Општо
поледелство со
агроекологија
(практикум),

2.

Маринковиќ, Б., Хаџиќ,
В., Убавиќ, М.

Ратарство

3.

Тодоровиќ, Ј и Божиќ, Д.

Опште ратарство

4.

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

Ratarstvo
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Физиологија на растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни предзнаења од предметот ботаника
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски),
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семинари, тимска работа
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
60

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Редовност на вежби

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Манасиевска-Симиќ С.

2.

В.Трпески, МанасиевскаСимиќ С.

3.

Р. Групче

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Sarić M., Kastori R.,
Petrović M., Stanković Z.,
Krstić B, Petrović N.
2.
Kastori R.

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Физиологија на
растенијатаодбрани поглавја
(интерно
издание)
Скрипта за
вежбите по
предметот
физиологија на
растенијата
(интерно
издание).
Ботаника

Издавач

Година
2010

2009

НИО“Студентски
збор”,Скопје

1994

Наслов

Издавач

Година

Praktikum iz
fiziologije.

Naućna knjiga.
Belgrad,

1986

Fiziologija biljaka
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
2. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
3. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика
на квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
4. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
5. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
6. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
7. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи.
Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна
трговија и
земјоделство

Нампрес, Скопје

2009

Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Одгледување цвеќе во заштитен простор
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, хемија, исхарана на
предметот
растенијата, наводнување, општо градинарство и
цвеќарство
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на културите
Стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
Општи услови за производство на цвеќе во заштитен простор – типови и опрема на заштитен
простор и општи производни услови. Вегетативно и генеративно размножување. Циклус на
производство на различни групи цветни култури во заштитен простор. Производство на режен цвет.
Видови на режен цвет. Производство на лисно декоративни саксиски култури. Видови на лисно
декоративни саксиски култури. Производство на цветно декоративни саксиски култури. Видови на
цветно декоративни саксиски култури. Чување и нега на саксиски култури.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Djurovka, M. i sor.

2.
3.

Karasek, K.
Karasek K.

4.

Карасек К.

5.
6.

Nikolova, N.
Pagliarini, N., Jurjevic, Z.,
Vinceljak-Toplak, M.,
Ostojic, Z., Vrsek, I.
Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М:
Кусакaтска, В.
Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М.

7.
8.

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шувака, Л.

2.

Brikel, K

3.

Page, S., Olds, M.

4.

Dole, J.; Willkins H.

5.

Institute of field and
garden crops, scientific
activities 1985-1989

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Proizvodnja
povrcha i cvecha u
zashtichernom
prostopru
Gajenje ruza
Proizvodnja cvecha
u zashtichenom
prostrou
Пластеници у
цвећарству и
расадничарству
Cvetarstvo
Sve o krizantemi

Poljoprivredni
fakultet Univerzitet u
Novom Sadu

2006

Nolit, Beograd
Nolit, Beograd

1992
1999

Партенон, Београд

2000

Zemizdat, Sofia
Hrvatsko
agronomsko drustvo,
Zagreb
Факултет за
земјодеслки науки и
храна
Факултет за
земјодеслки науки и
храна

1995
1997

Наслов

Издавач

Година

Голема
илустрирана
енциклопедија Градина
Biljke i cveće Veliki ilustrovani
vodič
Botanica – The
illustrated A – Z of
over 10,000 garden
plants and how to
cultivate them
Floriculture,
Principles and
Practice
Department of
scientific

Младинска книгаСкопје

2006

Mladinska knjigaBeograd

2008

Kőnemann
Verlagsgesellschaft

1999

Prentice-Hall, inc.,
New Yersey

1999

Volcani Center, Bet
Dagen, Israel

1990

Општо цеќарство
Интерна скрипта
Производство на
цвеќе во заштитен
простор
Интерна скрипта

publications, the

Volcani Center, Bet
Dagen, Israel (special
publication No. 246)
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ГРАДИНАРСТВОИ ИЦВЕЌАРСТВО
ЦВЕЌАРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на зеленчук во заштитени простори
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Гордана Попсимонова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, исхрана на
предметот
растенија, општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): студентите се стекнуваат со познавања од
менаџирање на производство на зеленчук во стакленици, високи пластеници, тунели.
11. Содржина на предметната програма:
 Значење на производство под заштитени простори
 Историјат и развојни трендови
 Состојба на производството под заштитени простори во Македонија и во светот
 Избор на локација и организирање на заштитени простори
 Видови на заштитени простори, конструкции и специфики на покривни материјали
 Услови за успевање на градинарските култури под заштитени простори
 Почва – структура, плодност, експозиција, pH , EC.
 Вода – системи на наводнување.
 Економски фактори – репроматеријали, работна сила и механизација
 Контрола на микроклимата - почва и супстрати, наводнување, температура, светлина,
релативна влажност.
 Сеидба и расадување
 Одгледување на расад
 Општи агротехнички мерки за одгледување зеленчук под заштитени простори
 Принципи на добра земјоделска пракса во заштитени простори
 Синџир на снабдување на свежи градинарски производи, учесници и чинители во синџирот.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео
презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
John Mason
2.

Joe J. Hanan

3.

Paul V. Nelson

4.

Ian G. Walls

5.
C.J. Molyneux.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitchell Beazley

2.

Anne Swithinbank

3.
4.

D.G. Hessayon
Shane Smith

5.

Mark Freeman

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Commercial Hydroponics

Simon & Schuster
Australia

2000

Greenhouses: Advanced
Technology for Protected
Horticulture
Greenhouse Operation
and Management
The complete Book of
Greenhouse
A practical guide on NFT

CRC

1997

Prentice Hall

2002

Ward Lock

1993

Nutriculture Ltd

2000

Наслов

Издавач

Година

Growing Under Glass
(Royal Horticultural
Society's Encyclopaedia
of Practical Gardening),
The Greenhouse
Gardener
The Greenhouse Expert
Greenhouse Gardener's
Companion: Growing
Food & Flowers in Your
Greenhouse or Sunspace
Gardening in Your
Greenhouse
(Greenhouse Basics)

Royal Horticultural
Society, 3rd Revised
edition

1999

Frances Lincoln 1
edition
Expert
Fulcrum Group

2006

Stackpole Books

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Eнтомологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Станислава Лазаревска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните карактеристики на
класата на инсектите, како едни од најзначајните економски штетници на земјоделските култури.
Проучување на надворешната и внатрешната градба на инсектите, нивното размножување и развој,
еколошките законитости
Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura,
Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera),
нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклусј и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura.
Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae.
Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura.
Thysanoptera: Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera:
Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina,
Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae,
Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae; Lepidoptera:
Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae,
Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae,
Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae.
Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae,
Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt
4.

Maceljski Milan

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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет “Кирил
и Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna

Универзитет у
Београду
Sveuciliste u Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999
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Entomologija
5.
22.2

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones
2.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

3.

Jervis and Kidd

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

The Insects – An
Outline of
Entomology

USA

2000

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Natural
Enemies
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied
Entomology,
Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall

1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Почвена микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зиберовски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од микробиологија,
предметот
педологија, агрохемија, хемија, генетика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење, оспособеност за дискутирање и презентирање на изработени задачи преку
семинарски и проектни активности. Преку теренската настава студентите ќе се запознаат со
земјоделската практика, а преку практичната настава ( вежбите), стекнување на основни знаења и
вештини за лабораториска работа.
11. Содржина на предметната програма:
Почвата како природно живеалиште на микроорганизмите. Влијанието на абиотичките фактори на
микроорганизмите во почвата (кислород, вода , топлина, киселост на почвата., светлоина).
Влијание на органската материја на микроорганизмите во почвата. Структурата и текстурата на
почвата и микроорганизмите. Влијание на биотичките фактори на микроорганизмите во почвата.
Микроорганизмите и растенијата. Ризосферни микроорганизми. Разновидност на микроорганизмите
во почвата. Создавање и состав на органската материја во почвата. Циклус на јаглеродот во
почвата. Разложување на органските соединенија на јаглеродот. Разложување на моносахаридите.
Разложување на целулозата. Разложување на скробот. Разложување на хемицелулозата.
Разложување на пектинот. Циклус на азот во почвата. Амонификација и значењето на
микробиолошката трансформација на азотните соединенија во почвата. Микробиолошко
разложување на протеините, карбамидот и нуклеинските киселини во почвата. Нитрификација и
денитрификација и нивното значење за почвата. Поим и механизам на биолошка азотофиксација.
Симбиозна азотофиксација. Симбиозни односи меѓу ризобиумите и легуминозните растенија .
Слободна азотофиксација. Асоцијативна азотофиксација. Циклус на фосфорот. Минерализација на
органските соединенија на фосфорот, мобилизација на терцијалните фосфати, имобилизација на
достапните фосфати и редукција на фосфорот. Циклус на сулфурот. Минерализација на органски
соединенија на сулфур во почвата. Оксидација на водород сулфидот. Десулфофикација. Улогата на
микроорганизмите во трансформацијата на калиумот, железото и манганот во почвата. Хумус.
Синтеза и минерализација на хумусот. Влијание на агротехничките мерки на микробиолошките
процеси во почвата. Примена на микроорганизмите во растителното 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..
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
75

часови
часови
часови

70

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Редовно следење на наставата и вежбите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Најденовска, М. Јарак,
Ј. Чоло
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
D. Djukic, V. Jemcev, J.
Kuzmanova
2.

М. Говедарица, М. Јарак

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Почвена
микробиологија

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
ФЗНХ - Скопје

2012

Наслов

Издавач

Година

Биотехнологија
землјиста

Универзитет во
Крагујевац, Р.
Србија
Универзитет во
Нови Сад,
Пољопривредни
факултет

2007

Практикум из
микробиологије
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на фарми
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси.
предметот
Организација на производствените ресурси и
производствени технологии.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
стекнување знаења за организацијата и функционирањето на земјоделските фарми. Стекнување
основни вештини за организација на производствените процеси и менаџирање со земјоделските
стопанства.
11. Содржина на предметната програма:
Типови фарми. Организирање, одлучување, управување и раководење во земјоделските стопанства
(ЗС). Извршни функции во ЗС. Специјализација, интензификација и избор на производна структура.
Организација на стопански двор. Организација на земјишна територија и плодоред. Организација на
производството на житни, индустриски, градинарски, фуражни и овоштарски култури. Организација
на лозарското производство. Организација на сточарското производство. Организација на
работните процеси во поледелското, градинарското, лозарското, овоштарското и сточарското
производство. Менаџмент на ризикот.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тарнер Џ., Тејлор М.

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарми
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ, Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Применет
менаџмент на
фарма

Издавачки центар
ТРИ, Скопје

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Цвеќарство на отворено
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, хемија, исхарана на
предметот
растенијата, наводнување,општо градинарство и
цвеќарство.
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на културите
Стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
Општи услови за производство на расад од едногодишни и двогодишни цветни култури.
Запознавање и изучување на едногодишни цветни култури. Запознавање и изучување на
двогодишни цветни култури. Општи услови за производство на многугодишни цветни култури и
вегетативно размножување. Запознавање и изучување на многугодишни цветни култури.
Карактеристики на луковици, кртоли и ризоми - производство на саден материјал, чување и
форсирање. Запознавање и изучување на луковици и кртоли. Типови и форми на цветни леи,
подигање и аранжирање на цветни леи и групации.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира со посета и работа на терен и тимска работа на одреден проблем
и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1
Djurovka, M. i sor.

10

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Poljoprivredni
fakultet Univerzitet u
Novom Sadu

2006

Nolit, Beograd

1999

Партенон, Београд

2000

Nolit, Beograd

1978

Zemizdat, Sofia,

1995

2.

Karasek K.

3.

Карасек К.

4.

Karasek, K.

5.

Nikolova, N.;

Proizvodnja
povrcha I cvecha u
zashtichernom
prostopru
Proizvodnja cvecha
u zashtichenom
prostrou
Пластеници у
цвећарству и
расадничарству
Cvetajuce lukovice i
gomolji
Cvetarstvo

6.

Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М.

Цвеќарство на
отворено

Интерна скрипта
Факултет за
земјоделски науки и
храна

2008

Наслов

Издавач

Година

Голема
илустрирана
енциклопедија Градина
Biljke i cveće Veliki ilustrovani
vodič
Botanica – The
illustrated A – Z of
over 10,000 garden
plants and how to
cultivate them
Floriculture,
Principles and
Practice
Ball RedBook Crop
Production

Младинска книгаСкопје

2006

Mladinska knjigaBeograd

2008

Kőnemann
Verlagsgesellschaft

1999

Prentice-Hall, inc.,
New Yersey

1999

Ball Publishing,
Illinois

2003

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шувака, Л.

2.

Brikel, K

3.

Page, S., Olds, M.

Dole, J., Willkins H.
Hamrick, D.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Планирање и уредување на паркови
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц. д-рд-р
Маргарита
Давитковска
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хумани ресурси, цвеќарство на отворено,
предметот
наводнување, механизација, декоративна дендрологија.
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија.
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за поимите поврзани со јавното градско зеленило, категориите на парковите и
начинот на уредување и користење на парковите, за Конвенцијата за заштита на пределската
разновидност на Европа, управувањето, планирањето и заштитата на предлите
Стекнување основни вештини за начинот на планирање, облиукување и уредување на паркови,
вклучување во процесите и тимовите за планирање и заштита на пределите и биодиверзитетот
Содржина на предметната програма:
Поими за пределот и пејзажот. Конвенција за заштита на пределите. Историја на пејзажната
архитектура. Историја и развој на урбаните отворени зелени простори. Планирање на отворени
урбани простори. Функции и карактеристики на отворените простори (урбана клима, социјални
аспекти на рекреацијата и одморот и др.). Европски регулативи и стратегии за планирање на
отворен урбан простор. Јавното зеленило и парковите во Р. Македонија. Изработка на технички
проект и техничка документација за уредување и обликување на парк. Проектирање како дел на
процесот за уредување на просторот. Структура на посторот - физички елементи на просторот рељеф, вода, вегетација, згради, архитектонски елементи, опрема за отворени простори. Подигање
на зелени површини (техника на подготовка на земјиштето за садење, изградба на градежни и
архитектонски елементи, садење на дрвја и грмушки, садење на цвеќе, градба на основната
инфраструктура на зелените површини и друго). Нега на зелени површини (поткастрување,
одржување на цветни леи, наводнување, заштита и друго).
Методи на учење: Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи
Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем и презентација.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Хаџи Пецова, С.
2.

22.2

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Предели - пристап кон
планирање, управување
и заштита
Европска Конвенција за
пределите; Просторно
планирање
Krajinsko planiranje,
skripta

Пропоинт,
Скопје

2008

Совет на
Европа

2001

3.

Marusic, I.

4.

Steiner, F.R.,

The Living Landscape,

5.

Вујковиќ, Љ.

6.

Вујковиќ, Љ.

Пејзажна архитектура планирање и
пројектовање
Техника пејзажног
пројектовања

7.

Стоичев, Л.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков, М.

2003

Парково и ландшафтно
искуство

Шумарски
факултет
Београд
Шумарски
факултет
Београд
Земиздат,
Софија,=

Наслов

Издавач

Година

Компонентите на
природниот комплекс во
просторното планирање

Студентски
збор

1988

Совет на
Европа;
E&F N Spon,
London
Совет на
Европа

2002

ESF COST
Office, Brussels

2005

Taylor &Francis,
London

2003

2.

Група автори

URGE

3.

Њиллие, Ј. Bell, S.

4.

Davies, C. , R MacFarlane,
C. McGloin; M.Roe

5.

Werquin, A.C., B. Due, G.
Lindholm, B. Oppermann,
S. Pauleit &S.Tjallingii
(Ed.)
Wooley, H.

Landscape: Pattern,
Perception and Form
Green Infrastructure
Planning Guide, Green
Infrastructure;
Grenn Structure and
Urban Planning

6.

Biotehnishka
fakulteta,
Univerza v
Ljubljani
McGrow Hill

Urban Open Spaces
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
8.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Раде Русевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, лозарство.
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 градинарските култури, заедно со мерките за нивно сузбивање.
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.
Псеудомикози: Царство Protozoa, Раздели: Myxomycota, Plasmodiophoromycota.;
Царство
Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Редови: Peronosporales., Pythiales,
Микози: Царство Fungi, Раздел: Chytridiomycota, Класа: Chytridiomycetes Редови: Blastocladiales,
-

12.

13.
14.
15.

Chytridiales, Spizellomycetales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, КласаIII: Filamentous Ascomycetes, Ред: Erysiphales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, C: Discomycetes, Редови: Leotiales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Uredinales. Микози: Царство Fungi, Раздел:
Basidiomycota, Ред: Ustilaginales.
Бактерии Род: Clavibacter. Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas
Бактерии Род: Streptomyces, Rhizobium (Agrobacterium) и Ralstonia

Вируси на градинарски растенија
Вируси на украсни растенија
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пејчиновски Филип,
Митрев Саша
2.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

3

Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

4.

Арсениевиќ Момчило

5.

Шутиќ Драгољуб

Дополнителна литература
Стручни списанија и
1.

публикации од областа на
фитопатологијата –
растителната микологија,
растителната
бактериологија,
растителната вирусологија
и заштита на растенијата

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

10
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2007

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
“Научна књига” –
Београд
Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

2002

Фитопатогене
бактерије
Вирозе биљака –
специјален дел

(A)

1992
1995

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Тревници
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
Кредити
Проф. д-р
Татјана
8.
Наставник
Проф.
д-р
ПетреПрентовиќ
Ивановски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Агрохемија
предметот
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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

273

содржина

ГРАДИНАРСТВОИ ИЦВЕЌАРСТВО
ЦВЕЌАРСТВО
Предметна програма од прв циклус на студии – ГРАДИНРСТВО

21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература Постои сооодветна и доволна
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сета постојна литература
за тревници

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

2000

Фуражно
производство
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екоградинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Рукие Агич
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од градинарство, екологија, ентомологија,
предметот
фитопатологија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
60

часови
часови
часови

40

бодови

40

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vernon P. Grubinger,

2.

Northeast Organic Farming
Associacion,

3.
22.2

Branka Lazic i dr.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Група автори

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Sustainable
Vegetable
production From
Start up to Market,
The Real Dirt:
Farmers tell about
organic and low
input practices in
the Northeast
Organska
poljoprivreda

NRAES

1999

NOFA

1994

Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

2008

Наслов

Издавач

Година

Водичи за
органско
производство на
некои
градинарски
култури

во издание на
Министертсво за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Деградација и заштита на почвите
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Миткова
9.
Предуслови за запишување на
Педологија, Екологија
предметот
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Татјана Миткова

2.

Филиповски Ѓорѓи

3.
22.2

Митрикески Ј., Миткова
Т
Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Sekulic Petar., et.al
2.

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

3.

Edward J. Plaster

Наслов

Издавач

Година

Деградација и
ревитализација на почвата

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ

2011

Деградација на почвата како
компонента на животната
средина во Република
Македонија
Практикум по педологија

МАНУ, Скопје

2003

ФЗНХ, второ
издание

2006

Наслов

Издавач

Година

Zastita zemljista od
degradacije
Soil Pollution and Soil
Protection
Soil Science and Management

Novi Sad

2003

Wageningen

1996

University of
Cambridge, 5th
Edition

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хербологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
III година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф. д-р
д-р Звонко
Пацаноски
8.
Наставник
Доц.
Звонко
Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Принципи на
предметот
растителното производство, Општо поледелство со
агроекологија, Ботаника
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е запознавање на студентите со теоретските и практичните
познавања на биологијата, екологијата и класификацијата на плевелите, мерките за борба против
плевелите и сузбивање на плевелите во одделни култури
11. Содржина на предметната програма:
Поим и потекло на плевелите; Биолошки својства на плевелите; Начин на ширење на плевелите.
Штети од плевелите; Екологија на плевелите. Класификација на плевелите. Инвазивни плевели.
Индиректни и директни мерки за борба против плевелите. Интегрални мерки за борба против
плевелите. Агротехнички, механички, физички и биолошки мерки за борба против плевелите.
Хемиски мерки за борба против плевелите; Класификација на хербицидите. Техника на примена на
хербицидите; Методи за оценување на ефикасноста на хербицидите; Оценување на фитотоксичното
дејствување на хербицидите. Сузбивање на плевелите во пченица, јачмен и ориз. Сузбивање на
плевелите во луцерка, еспарзета, детелина и жолт ѕвездан. Сузбивање на плевелите во лен и
маслодајна репка. Сузбивање на плевелите во пченка, пченка+грав, сирак и просо. Сузбивање на
плевелите во сончоглед, ш.репа, памук,тутун, бостан, компир, соја и кикирики. Сузбивање на
плевелите во градинарски култури. Сузбивање на плевелите во лозови и овошни насади. Сузбивање
на плевелите во природни тревници.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.
22.2

Коиќ, М. и Јањиќ, В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
King, L. J.

2.

Ковачевиќ, Ј.

3.

Коиќ, М., Јањиќ, В.,
Степиќ, Р.
Radosevich, S.R., Holt,
J.S., Ghersa, C.

4.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Хербологија

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Факултет за
земјоделски науки и
храна
Наука, Белград

2006

Наслов

Издавач

Година

Weeds of the
World. Biology and
Control

Leonard Hill, London;
Interscience
Publishers, INC, New
York
Накладни завод,
Загреб
Биографика,
Суботица
John Wiley and Sons,
New York

1966

Основи
хербологије

Корови у
пољопривреди
Корови и њихово
сузбијање
Weed ecology:
implications for
management
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Доработка и контрола на зеленчук и цвеќе
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Доц.
д-рд-р
Звезда
Богеска,
Проф. д-р Рукие Агич
8.
Наставник
Проф.
Ѓорѓи
Мартиновски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, генетика,
предметот
механизација.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за доработката како битен фактор за зачувување на квалитетот на свежиот
зеленчук. Стекнување вештини за спроведување на бербените и послебербените процеси поврзани
со совладувањето на специфичните потреби за растење, развиток, плодоносење и примена на
соодветни агротехнички мерки за да се овозможи постигнување на висок принос и квалитет како
основа за поволен економски ефект и поголема трајност.
11. Содржина на предметната програма:
Значење на свежиот зеленчук во исхраната. Природа на растителни органи - делови од зеленчукот
кои се чуваат. Губитоци за време на доработката на свежиот зеленчук и цвеќе. Берба. Подготовка и
манипулација со зеленчукот и цвеќето после бербата. Пакување и амбалажа на зеленчук и цвеќе.
Чување и фактори кои влијаат на должината на чувањето на зеленчукот и цвеќето (внатрешни и
надворешни). Транспорт. Специфичност на одделни градинарски и цветни видови за време на
доработката.
12. Методи на учење:
Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и
индивидуални семинарски работи и проектни задачи.
Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на
градинарски култури и посета на терен.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
40
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Лазар Алаџајков

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Доработка и
контрола на
зеленчуците

Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје.

1984

Доработка и
контрола на
зеленчук

Земјоделски
факултет

2002

Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mihal
Đurovka, Đorđi
Martinovski,
Radmila Trajković
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoran Ilić, Elazar Fallik

Fiziologija i
tehnologija čuvanja
povrća i voća

Autori

2007

Наслов

Издавач

Година

Čuvanje povrća

2002

2.

Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mile Dardič

3.

Stafiotakis, E..

4.

Shefelt, Robert L., Prussia,
Stanley E.

Berba, sortiranje,
pakovanje i čuvanje
povrća
Postharvest
Physiology,
Handling, Storage
and Transportation
of Fruits, Vegetable
and Flowers.
Postharvest
Handling.

Univerzitet u Prištini.
Kosovska Mitrovica
Poljoprivredni
fakultet Zubin Potok i
autori
Aristotle University,
Thessaloniki.

Academic Press,Inc.
London.

1993

2.

Ѓорѓи Мартиновски,
Јованка Катажина
Петревска, Гордана
Попсимонова

3.

22.2

10
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Лековити и зачински растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија со климатологија,Општо
поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за поважните предтсавници,
технологијата на одгледување и начинот на производство на лековитите и зачински растенија
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими на растителните лековити суровини;
Општи принципи при одгледување на лековитите растенија
Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по
стандардите на GAP)
Употреба на лековитите и зачински растенија
Специјален дел:
Растенија кои содржат алкалоиди
Растенија кои содржат хетерозиди
Растенија кои содржат танини
Растенија кои содржат липиди (во маслото)
Растенија кои содржат витамини
Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови,
технологија на одгледување
Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла
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
30+15+135 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
30
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
15
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
105
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kisgeci Jan, Slavica Jelacic,
Damir Beatovic

2.

22.2

Siljes Ivan, Dzurdzica
Grozdanic, Grgesina Ivan

5.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

10 (max.)
5
(пет)
6
(шест)

бодови
(F)
(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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Lekovito,
aromaticno i
zacinsko bilje

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni
fakultet
Skolska Knjiga,
Zagreb

2009

Издавач

Година

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja

Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи генетски методи
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
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
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски,
Проф.
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од генетика
предметот
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 п роизводство. Протопласти и соматска
хибридизација.
Рекомбинантна ДНК технологија (ензими, вектори, плазмиди, клонирање, олигонуклеотиди) PCR –
полимеразно верижна реакција. Електрофореза (типови и примена на електрофореза).
Генетски маркери и нивна поделаба. 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.
Селекција на растенија со помош на молекуларни маркери.
Генетско мапирање и детекција на генетски полиморфизам кај популации. Конструкција на генетски
мапи.
Примена на молекуларни маркери во евалуација на растителни генетски ресурси.
Биоинформатика. Примена на биоинформатички програми во растителна генетика и
биотехнологија.
Генетски трансформации кај растенија. Методи на генетски трансформации.
Трансформација и регенерација на генетски трансформирани растенија. Селективни маркери и
детекција на генетски трансформирани растенија.
Генетски трансформации кај растенија за подобрување на толерантноста кон биотски и абиотски
фактори.
Примена и застапеност на генетски модифицирани култури во светско производство. Етички
аспекти на генетски трансформации и потенцијални ризици од генетски трансформирани
организми.
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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

50

бодови

40

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Desmond S.T. Nicholl.
2.

H.S. Chawla

3.

Dominique de Vienne

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови
(F)
(E)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

An Introduction to
Genetic Engineering
Introduction to
Plant Biotechnology
Molecular Markers
in Plant Genetics
and Biotechnology

Cambridge
University Press
Science Publisher

2002

Science Publisher

2003

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Геоматски техники во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

5.
6.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за користење на скици, планови, карти и проекти за земјоделските земјишта.
Стекнување основни вештини за користењето на Системот за глобално позиционирање -ГПС,со чија
помош се остварува можноста корисниците со голема брзина и голема точност да ги собираат
просторните податоци од терените и да пренесуваат реални слики на компјутер.Стекнување знаење
за Географските информациски системи-ГИС, кои се технологија со која се собираат, меморираат,
ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат просторни и други податоци.
Содржина на предметната програма: Мерни единици: Форма и димензии на Земјата. Мерки за
должина, Мерки за површина. Мерки за агли. Геодезија: Предмет и значење на геодезијата, Задачи
на геодезијата, Историски податоци за развој на геодезијата, Координатни системи и картографски
проекции. Основни задачи при координатните пресметки, Поим за план и карта, Размер, Решавање
на задачи врз топографски план или карта. Основни геодетски мрежи, Означување на точки на
теренот, Мерење на агли. Работа со тотална станица-модел TC 307, Поим за геодетско снимање на
теренот. Систем за глобално позиционирање-ГПС: Значење и примена на ГПС, Сегменти на ГПС.
Геодетски мерења со ГПС, Методи за набљудување. Диференцијален ГПС, Основен принцип,
Широкоопфатен ДГПС, Пренесување на податоците, Определување на релативната положба.
Поставување опрема за теренски мерења, Планирање на ГПС мерењата, Трансформација на
координати од WGS 84 кон локална координатна мрежа. Географски информациски системи-ГИС:
Значење на географските информациски системи, Податоци, информации, знаење, евиденција и
мудрост, ГИС како наука за решавање на проблемите, ГИС како технологија за решавање на
проблемите, Предности на ГИС, Структура на ГИС, Работа со ГИС. Примена на ГИС, Географски
податоци. Несигурност, Создавање на модел од географски податоци. Географско испитување и
просторна анализа-од податок до информација.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување

10.
-

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
VII семестар
кредити
Проф. д-р Марија Вукелиќ - Шутоска
Претходни општи предзнаења од сите предмети
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Собрани 60 бодови

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Чукалиев Ордан,
Вукелиќ-Шутоска Марија,
Арнаудова Жулиета,
Иванов Иван
2.
Србиноски Златко

50

бодови

30

бодови

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Геоматски
техники во
земјоделството

Медиана д.о.о.,
Скопје

2005

Теориска
геодезија I
Картографија I

Градежен
факултет, Скопје
Градежен
факултет, Скопје
Шумарски
факултет, Скопје

2003

3.

Србиноски Златко

4.

Блинков Иван

Геодезија – книга
I

5.

Василев, С.

Лекции по
топографски
карти

Софија

2004

Наслов

Издавач

Година

УТМ проекција и
УТМ мрежа

Градежен факултет,
Скопје

1999

Геоинформатика
Примената на
ГИС во
земјоделството
Гео
Информациски
Системи
Основи на
геодезијата

Софија
Академски печат
Скопје

2003
2009

МЕДИС –
информатика,
Скопје
Градежен факултет,
Скопје

1995

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Србиноски,З.,
Маркоски,Б.,Рибаровски,Р.
, Јованов,Ј.
2.
Влчинов, В.
3.
Френсис Џ. Пирс, Дејвид
Клеј
4.

Сашо Манасов

5.

Рибаровски Ристо

6.

Longley, P., Goodchild,M.,
Maguire,D., Rhind,D.

2003
2006

1999

Geographic
Information
Systems and
Science
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рурален развој
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови земјоделски
семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални односи; Односи меѓу
половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и процеси; Значење и
поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално планирање; Рурални сили;
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија; Индустријализација; Урбанизација;
Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална економија; Развој на современи концепции
за регионален развој; Теорија на извозна ориентација на регионот; Теории за модернизација;
Улогата на државата во развојот на просторот; Големината и функцијата на локалната самоуправа;
Регионален развој на Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови

289

содржина

ЦВЕЌАРСТВО
Предметна програма од прв циклус на студии – ГРАДИНАРСТВО
ГРАДИНРСТВО ИИЦВЕЌАРСТВО

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.

22.2

проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

60

бодови

30

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото

Фолозофски
факултет-Скопје

1996

Регионална
економија

Економски
факултет-Скопје

2000

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на семе и саден материјал од
градинарски и цвеќарски растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Рукие Агич
Предуслови за запишување на
Предзнаења од општо градинарство и цвеќарство,
предметот
градинарство на отворено.
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за организација на
семепроизводството, инситуциите и фирмите кои се занимаваат со производство, контрола,
доработка и трговија со семе и саден материјал. Организациони и технолошки процеси при
производство на семе и саден материјал кај градинарски и цвеќарски растенија. Стекнување
вештини за трансфер кон нови технологии при семепроизводство на градинарски цвеќарски
растенија и имплементација на истите во комерцијални цели, стручна контрола на семенски посеви
Содржина на предметната програма:
Значење на семепроизводството во градинарството и цвеќарството
Организација на семепроизводството
Документација за произведениот семенски материјал и законска регулатива
Општи принципи при производство на семе и саден материјал
Производство на семе од едногодишни градинарски растенија:
 Производство на семе од видовите фам. Solonaceae;
 Производство на семе од видовите фам. Cucurbitaceae;
 Производство на семе од видовите фам. Fabaceae;
Производство на семе од двегодишни зеленчукови растенија:
 Производство на семе и саден материјал од луковичести видови;
 Производство на семе и саден материјал од коренови видови;
 Производство на семе од видовите фам. Brasicaceae;
Современи технологии на производство на цветни култури
 Вегетативно размножување на поактуелни цветни култури
 Генеративно размножување на поактуелни цветни култури
Преглед и стручна контрола на семески посеви
 Преглед и стручна контрола на семески посеви од едногодишни градинарски и цветни
видови
 Преглед и стручна контрола на сенски посеви од двогодишни градинарски и цветни видови
Доработка на семе и саден материјал
 Доработка, испитување на квалитет и чување на семе и саден материјал
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

40

бодови

40

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Raymond A.T. George

22.2

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Vegetable seed
production 2nd
edition,
Encyclopedia of
seed production of
word crops

CABI publishing

1999

Chichester, New
York: John Wiley,603
p.

1998

2.

Fenwick- Kelly, A.& R.A.T.
George,

3.

Младеновски Трајче

Производство на
семенски и саден
материјал од
градинарски
растенија

Земјоделки
Институт - Скопје

2005

4.

Wijnands JSustainable,

International Networks
in the Flower Industry
- Bridging Empirical
Findings and
Theoretical
Approaches

Scripta Horticulturae
Number 2, ISHS;

.2005

Наслов

Издавач

Година

Garden flowers from
seed

Pinguin books,
London

1997

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Lloyd C., Rice G.
2.

Raymond A.T. George
Niels P. Louwaars

Seed Policy, legislation
and low: Widening a
Narrow Focus

3.

Đurovka Mihal i dr.

Proizvodnja povča i
cveča u zaštićenom
prostoru
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Звезда
Богеска
8.
Наставник
Проф.
Ѓорѓи
Мартиновски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, генетика,
предметот
механизација.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на нови знаење од обемната научна област за стандардизацијата на зеленчукот со цел
одржување на квалитетот за зголемување на можностите за пласман на домашниот и странскиот
пазар.
Стекнување вештини за спроведување на процесот на стандардизација поврзан со специфичните
потреби за растење, развиток, плодоносење и соодветни агротехнички мерки за да се овозможи
постигнување висок принос и одржи квалитетот до моментот на консумацијата како основа за
поволен економски ефект.
11. Содржина на предметната програма:
Дефинирање на квалитетот и негова валоризација. Интегриран приод кон манипулацијата со
зеленчукот после бербата. Одредување на надворешни показатели на квалитет. Одредување на
внатрешни показатели на квалитет. Системи за управување со квалитет на свеж зеленчук. Општи
одредби за примена на комерцијална стандардизација и контрола на квалитетот на свежиот
зеленчук и цвеќе во ЕУ. Општи одредби за квалитет на зеленчукот и цвеќето (УН/ЕЦЕ/ОЕЦД).
Стандарди за квалитет на поединечни зеленчукови и цветни култури.
12. Методи на учење:
Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и
индивидуални семинарски работи и проектни задачи.
Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на
градинарски култури и посета на терен.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
40
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Лазар Алаџајков

2.

22.2

Ѓорѓи Мартиновски,
Јованка Катажина
Петревска, Гордана
Попсимонова
3.
Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mihal
Đurovka, Đorđi
Martinovski,
Radmila Trajković
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoran Ilić, Elazar Fallik
2.

Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mile Dardič

3.

Stafiotakis, E..

4.

Shefelt, Robert L., Prussia,
Stanley E.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Доработка и
контрола на
зеленчуците

Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје.

1984

Доработка и
контрола на
зеленчук

Земјоделски
факултет

2002

Fiziologija i
tehnologija čuvanja
povrća i voća

Autori

2007

Наслов

Издавач

Година

Čuvanje povrća

Univerzitet u Prištini.
Kosovska Mitrovica
Poljoprivredni fakultet
Zubin Potok i autori

2002

Aristotle University,
Thessaloniki.

1989

Academic Press,Inc.
London.

1993

Berba, sortiranje,
pakovanje i čuvanje
povrća
Postharvest
Physiology,
Handling, Storage
and Transportation
of Fruits, Vegetable
and Flowers.
Postharvest
Handling.

294

2009

содржина

ГРАДИНАРСТВО ИИ ЦВЕЌАРСТВО
ЦВЕЌАРСТВО
Предметна програма од прв циклус на студии – ГРАДИНРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Доц. д-р
Александра
М. Стојчевска,
Доц. д-рСтојческа
Ивана Јаневска
8.
Наставник
Доц.
д-р
Александра
Мартиновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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, со посебен осврт на
калкулациите во градинарството и цвеќарството
 Утврдување на цената на чинење на земјоделските производи, со посебен осврт на
градинарството и цвеќарството
 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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Селекција на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубомир Маринковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника и
предметот
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.
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
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Боројевиќ
2.
3.

22.2

Marcelo J. Carena
Ц. Најчевска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jamie Prohens-Tomas

70

бодови

10

бодови

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Принципи и методи
оплеменивања
билја
Cereals (Handbook
of Plant Breeding)
Практикум по
селекција
растенијата и
семепроизводство

Белград

1992

Springer

2009

Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Vegetables II
(Handbook of plant
breeding)

Springer

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биолошка борба и непестицидни мерки за
заштита на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Слободан Банџо
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, ентомологија, микологија, бактерологија,
вирологија, хербологија,
10. Цели на предметната програма (компетенции): Предатори, паразити, антагонисти, семиохемикалии
за контрола на штетници на земјоделските култури
11. Содржина на предметната програма:
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство
Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи,
добри и слаби страни)
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и
манипулација, селекција и селективност)
Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи)
Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички,
генетски, биолошкаи биотехнички и хемиски)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Стратегии на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните
земјоделски култури на поле, во затворени простори и во синантропни средини
Растителна генетика
Отпорност на болести кај најзначајните земјоделски култури
Методи за тестирање и селекција за растителна отпорност на болести
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
N. Gjukic. S. Maletin
2.

Jervis and Kidd

3.

Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.

4.
5.

Lea Schmidt

6.

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan

7.
8.
9.

22.2

Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

10.

Teng P.S.

11.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа на
ентомогија и заштита на
растенија

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)
Предавања, вежби (лабораториски и
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Наслов

Издавач

Година

Poqoprivredna
zoologija sa
ekologijom
Insect Natural
Enemies
Земјоделска
ентомологија

Novi Sad

1998

Chapman &Hall

1996
1987

Специјална
ентомологија

Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје
Универзитет у
Београду

Tablice za
determinaciju insekata
Entomologija

Sveuciliste u
Zagrebu
Zrinski, Zagreb

1970

Poljoprivredna
Entomologija
Knowing and
Recognizing
Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management

Zrinski, Zagreb

1999

ISBN 9005439126X
Chapman&Hall

1998

Crop Loss Assessment
and Pest Management
The Insects – An
Outline of Entomology

ISBN 089054-0799
USA

2000

Наслов

Издавач

Година

1987

1991

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Journal
of the Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фертиригација
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц.
Проф.д-р
д-рВјекослав
ВјекославТанасковиќ
Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
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 во аеропонија и хидропонија. Мерни инструменти
и аналитички процедури. Мерки за правилно и безбедно функционирање на системот за
фертиригација (хемигација)
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12.

13.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Burt, C., O'Connor, K.,
Ruehr, T.,

2.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

3.

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

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Fertigation,

Irrigation Training
and Research Center,
California Polytehnic
State University, San
Luis Obispo,
California
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1998

ГТЗ, Скопје.

2003

Работна тетратка
за евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување
Фертиригација за
подобрување на
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Танасковиќ, В.,

4.

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

5.

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

6.
7.
22.2

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,
Иљовски, И.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bošnjak, Đ.,
2.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

3.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

растителното
производство и
заштита на
животната
средина во Р.
Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,
Примена на
фертиригација
преку систем за
микронаводнувањ
е, Брошура,

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009

United Nations
Educational Scientific
and Cultural
Organization и
Факултет за
земјоделски науки и
храна
Земјоделски
Факултет, Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Naodnjavanje
poljoprivrednih
useva,
Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Микронаводнувањ
е за производство
на растителни
култури

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Elsevier

1999

Нампрес

2009

Практикум по
Наводнување,
Наводнување,
Учебно помагало
за студенти
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
15.

16.

17.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со најновите технолошки
постапки за преработка и конзервирање на зеленчукот.
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
1. Воведно запознавање со наставната дисциплина. Градба на зеленчукот. Технолошки својства на
зеленчукот.
2. Механички состав на зеленчукот.
3. Хемиски состав на зеленчукот.
4. Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите, созревање
и презревање на плодовите)
5. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко).
6. Подготвителни операции при конзервирање на зелечук.
7. Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, сретства за конзервирање органски и неоргански, средства за згуснување, средства за закиселување, средства за
зацврстување и зачини).
8. Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички).
9. Амбалажа, видови амбалажа.
ПРЕРАБОТКИ ОД ЗЕЛЕНЧУК
10. Концентрат (доматно пире) за производство на кечап. Производство на кечап, чили сос и сок од
домати).
11. Производство на лутеница, ајвар.
12. Термички конзервиран грашок. Преработка на морков.
13. Маринади (пастеризирани маринирани пиперки, пастеризирани маринирани краставички и
цвекло).
14. Биолошки конзервиран зеленчук.
15. Сушен зеленчук.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

5
6
7
8
9

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.
22.2

Гордана Никетић Алексић
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

60
25
15

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
зеленчук
Технологија воћа
и поврћа

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје
Пољопривредни
факултет, Београд

2009

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни преглед,
Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- преработките
од овошје и
зеленчук,
-адитивите
-начин на
означување на
производите и др

Службен весни на Р.
Македонија

1994

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ГРАДИНАРСТВО И
ЦВЕЌАРСТВО СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски
инженер / студиска програма: Градинарство и цвеќарство
Времетраење на студиите:
4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити.

305

содржина

ЦВЕЌАРСТВО
Предметна програма од прв циклус на студии – ГРАДИНАРСТВО
ГРАДИНРСТВО ИИЦВЕЌАРСТВО

Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Растително производство
Научна област: Зеленчук, Цвеќе и декоративни растенија, друго
• 7200 часови
• Одбрана на дипломски труд
• Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма:
Градинарство и цвеќарство
• Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв
циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв
циклус

Способност за
проценка

Прв
циклус

Комуникациски
вештини

Прв
циклус

Вештини на
учење

Прв
циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се надоградува врз
база на општото средно образование, особено во основните подрачја на земјоделската
наука и пракса, производството и контрола на храната, како и сродните природни,
технички и агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања од областите на цвеќе
и декоративни растенија, зеленчук, друго.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија, терминологија од
полето на растителното производство, законската легислатива, ги следи новите текови
и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши проблемите, да прибира
информации, да интерпретира лабораториски и теренски резултати, да дава препораки,
да работи индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во производството на зеленчук, цвеќе и
декоративни растенија со професионален пристап во искористување на природните
ресурси и заштитата на животната средина.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и анализира проблеми, да
интерпретира лабораториски и теренски резултати, да развива практични и теоретски
решенија и препораки, да помага во спроведување на законската легислатива поврзана
со полето на студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава стручни проблеми,
применува правилен пристап за работа во тим, одредува и организира дневни работни
задачи и распоред на работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и презентирање на
информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките на полето на
студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите кога решава практични
или теоретски проблеми, да превземе активност на база на сопствено искуство, да
изнајде соодветно решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски производители,
колеги, менаџментот на организацијата или компанијата, научни работници, вработените
од другите сектори и други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со различен начин и стил
на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање и слушање,
комуникација, правилно и рационално користење на времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален развој во различни
полиња и презема иницијатива за стекнување знаења и учење со висок степен на
независност.
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СТУДИСКА ПРОГРАМА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Општо сточарство
Анатомија на животни
Биохемија
Хемија
Развој на хумани ресурси
Механизација
Агроклиматологија
Генетика
Физиологија на животни
Зоологија
Ботаника
Основи на економија
Екологија
Агроменаџмент
Основи на исхрана на животните
Фуражно производство
Популациска генетика
Микробиологија
Технолошка микробиологија
Рибарство
Применета исхрана на животните
Коњарство
Екосточарство
Технологија на храна за животни
Аграрна политика
Самоникнати хранливи и отровни растенија
Говедарство
Менаџмент во сточарското производство
Козарство
Молекуларна биологија на животинска клетка
Генетски модифицирани организми
Свињарство
Овчарство
Живинарство
Биолошка разновидност во земјоделството
Трошоци и калкулации

309
311
314
316
318
320
322
324
326
328
331
335
337
339
341
343
345
347
349
351
353
355
357
359
361
363
365
367
371
373
375
373
376
378
380
382
СОДРЖИНА

Хигиена и санитација во производството на храна
Технологија на млеко и млечни преработки
Зоохигиена
Пчеларство
Квалитет и безбедност на храна за животни
Микробиолошки опасности во храна
Рурален развој
Селекција на домашни животни
Технологија на месо и преработки од месо
Здравствена заштита на животните
Пчелни производи
Стандарди на анимални производи
Контрола на квалитет и безбедност на храна со прописи
Системи за безбедност во примарното сточарско производство

384
387
390
393
395
397
400
402
404
406
409
411
413
415
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо сточарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од. базични предзнаења од
предметот
зоологија, анатомија на домашните животни, биохемија,
физиологија на домашните животни.
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. Еволуција, Питомо,
стопанско и домашно животно. Потекло на домашните животни, место и време на доместикација.
Дефиниција на поимот раса. Поделба на расите. Биолошки особини на расата. Влијание на
надворешните фактори врз домашните животни (исхрана, почва, клима и човек). Однесување на
домашните животни. Раст и развиток на домашните животни. 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.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

3.

22.2

10

(B)

(девет)
(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште
сточарство

Научна книгаБелград

1991

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште
сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

22.1
2.

9

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Анатомија на животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
I година /
7. Број на ЕКТС
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
9.
Предуслови за запишување на
Пред да започнат со реализација на курсот, студентите
предметот
треба да располагаат со елементарни предзнаења од
хемија, зоологија, генетика, и биохемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот Анатомија на 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.
11. Содржина на предметната програма:
ПРЕДАВАЊА
Модул

Недели
1
2

I

3
4
5
6
7

II

8
9

II

10
11
12
13
14
15

Тема
Вовед, дефиниција , поделба, описни
термини и области, организација и
класификација на коските
Остеологија на локомоторен апарат рбетен столб и градниот кош
Остеологија на локомоторен апарат екстремитет
Остеологија на глава и врат
Зглобови и др. видови на поврзување
на коските
Мускули на главата, вратот и трупот
Мускули на екстремитетите
Градниот кош, белите дробови, срцето
и крвните садови
Абдомен - градба на органи, крв.
садови и лимфни јазли
Репроду тивните органи
Анатомија на уринарниот систем
ЦНС- организација, градба, нерви
Сетилни органи, кожа и кожни
творевини
Анатомија на риба и и анатомија на
кокошка
Компјутерска интерактивна програм со
одговарање на поставените прашања

Наставник

Часови
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3
3
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3
3
3
3
3
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3
3

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Модул
I

Недели
1

Тема
Вовед, дефиниција, поделба, описни
термини област , организација и
клас фикација на коските

Наставник
М-р Сњежана
Тројачанец

Часови
2
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2
3
4
5
6
7
II

8
9

III

10
11
12
13
14
15

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Остеологија на локомоторен ап рат рбетен столб и градниот кош
Остеологија на локомоторен апарат екстремитети
Остеологија а г ава и врат
Зглобови и др. видови на поврзување на
коските
Мускули на главата, вратот и трупот
Мускули на екстремитетите
Градниот кош ел те дробови, срцето и
крвните садови
Абдомен - градба на органи, крв. садови и
лимфни јазли
Репродуктивните органи
Анатомија на уринарниот систе
ЦНС- организација, градба, нерви
Сетилни органи, кожа и кожни творевини
Анатомија на риба и и анатомија на
кокошка
Компјутер ка интерактивна програма с
одговарање на пост вените прашања

2
2
2
2
2
2
М-р Сњежана
Тројачанец

2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2
2
2
2

Методи на учење:
Предавања
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.
Вежби
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, каде истите се запознаваат со градбата на коските,
зглобовите, мусклите и органите директно и преку слајд презентации.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петков, К,

2.

Симиић, В. Јанковић, М.

3.

Šijački, N. Jablan-Pantić O.
Pantić, V.
Sisson, S.(prev. 4. iz.)

4.

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Popesko P.

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.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Анатомија на
домашните
животни

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје

1993

Анатомија
домаћих
животиња сисара
- Splanchnologiа
Morfologioja
domaćih životinja
Anatomija domaćih
životinja

Ветеринарски
факултет Београд

1997

Naučna knjiga
Beograd
Poljoprivredni
nakladni zavod
Zagreb

1987

Наслов

Издавач

Година

Anatomski atlas
domaćih životinja I,
II i III dio

Jugoslavenska
medicinska naklada

1980

1962

313
СОДРЖИНА

Предметна програма од прв циклус на студии – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson,
Michael M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ практична
настава по биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

ФЗНХ

2007 - 2011

Биохемија
Биохемија

Форум
Медицинска књига Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма: Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот,
атомското јадро и електронската обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички
модел на атомот, класификација на елементите во периодниот систем, структура на молекулата,
хемиски врски и валентност, хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и
редукција, колоидни системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на
периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999г.
2001г.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Таневски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за тракторите и земјоделските машини, техничките и технолошките решенија
во изведувањето на сите важни работни операции во земјоделското производство. Покрај тоа да ја
совладаат практичната примена, правилното користење и нивните експлоатациони карактеристики.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Трактори. Општо за тракторите како моторни возила. Класификација на тракторите.
Составни делови на тракторот. Мотор со внатрешно согорување - основни делови на моторот.
Преносен механизам-трансмисија, преден мост, механизам за движење и систем за управување и
кочење. Додатни уреди на тракторот. Машини и уреди за обработка на почвата. Машини за
ѓубрење, сеидба, садење и расадување. Машини за заштита на растенијата и наводнување.
Машини, уреди и опрема за подготовка на сено, зелена сточна храна и силажа. Машини за жетва и
вршидба. Машини за берба на пченка, чистење, сортирање и сушење на зрното. Машини за вадење
на шеќерна репа и компир. Машини за берба на влакнодајни култури и тутун. Машини во
градинарското производство. Машини во лозаро-овоштарското производство. Машини и опрема во
краварските, свињарските, живинарските и овчарските фарми. Експлоатациони и влечни својства на
тракторот. Моќ на тракторскиот мотор. Биланс на моќта-губење на ефективната моќ. Моќ на
потегницата, ременицата и приклучното вратило на тракторот. Пресметување на потрошувачката
на погонските материјали. Експлоатациони карактеристики на земјоделските машини. Влечен отпор.
Влечен отпор на агрегатот. Влечен отпор на плуговите и останатите приклучни машини и орудија.
Ускладување на влечниот отпор и приклучната машина со влечните карактеристики на тракторот.
Составување на машино-тракторски агрегат. Работа (кинематика) на агрегатот на парцелата.
Производност на машинскиот агрегат. Проектирање на структурата на машино-тракторскиот парк
на стопанствата (енергетски графикон, систем на погонски и приклучни машини за производство на
одредена култура според технолошката карта). Основни принципи за избор на машино - тракторски
парк и некои проблеми при користењето. Степен на механизираност за производство на одредена
култура. Анализа на постојната состојба на машино-тракторскиот парк, расходување на дотрајани и
набавка на нови сретства за механизација.
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
30+30+10=70
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
20
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драги Таневски

бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Мотори со
внатрешно
согорување

Просветно делоСкопје

2000

Просветно делоСкопје
Просветно делоСкопје

1999

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1999

Механизација

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

2012

Наслов

Издавач

Година

2.

Драги Таневски

Трактори

3.

Драги Таневски

4.

Драги Таневски

Механизација на
поледелското
производство
Механизација на
сточарското
приоизводство

5.

Драги Таневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини вештини
за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

70

часови

60

бодови

20

бодови

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија
со климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology

Издавач

Година
2005
2000
2005
1979
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Ивановска,
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски,
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 75 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

40

бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.
22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска С.,
Скопје

2002

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Физиологија на животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година/
7. Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Пред да започнат со реализација на курсот, студентите
предметот
треба да располагаат со елементарни предзнаења од
хемија, зоологија, генетика, анатомија и биохемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Преку предметот Физиологија на домашните животни, студентите ќе се запознаат со нормалните
функции на клетките, органите и системите во здравите организми. Физиологијата ги изучува
животните процеси како и нивната 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:
ПРЕДАВАЊА
Модул
Недели Тема
Наставник
Часови
1
2

I

3
4
5
6
7
8

II

9
10

III

1
12
13

IV

14
15

Вовед, дефиниција, поделба Физиологија
на клетката, хомеостаза
Функции на крвта, хем. сост в,
оформени елементи на к вта
Имуните , коагулација на крв
Циркулација и крвоток (мал,голем...)
Физиологија на срцето, КГ,
Физиологија на крв. садови, крвен
прит сок и негова регулација
Микроциркулација, лимфоток и лимфа,
серозни течности и РЕС
Механизам на дишењето, белодробни
волумени и капациети, регулаци а на
дишењето
Варење на храната во дигестивниот систе ,
преживање, тимпанија
Празнење на цревата, функција на црниот
дроб и ресорција на харната
Метаб лизам (видови), метаболиза на
минерални е матрии и витамини
Физиологија на бубрезите и млечната
жлезда
Физиологија на мускулите
Физиологија на нервнио систе и сетилни
органи- нализатори
Хуморална регулација на функциите во
организмот – градба, класифи-кација,
синтеза на хормоните и ендокрини жлезди

3
3
Проф. д-р Методија
Трајчев

3
3
3
3
3

Проф. д-р Методија
Трајчев

3
3

Проф. д-р Методија
Трајчев

3
3
3

Проф. д-р Методија
Трајчев

3
3

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Модул

Недели Тема

Наставник

Часови
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1
2
3

I

4
5
7
8
9

II

10
11
12

III/
IV

12.

13.
14.
15.

16.

17.

13
14
15

Физиолошки методи на и тражув ње,
градб на клетката и видови на
транспорт(размена на материи
Добивање на плазма и серум, пуф рски
капацитет на крв
Броење на Е, Л и хематокрит
Леукоцитарна ормула и оагулација на
крв
Одредување на хемоглобин, крвни групи
и СЕ
Дивижења на жабешкото срце,
влијанието на јоните врз срцевата,
работа, аускултација на срцето и мерење
на крв. п итисок
Термо етрија, фреквенција на дишењето
и витален капацитет
Варење во усната празнина
Варење во желудникот и
преджелудниците
Варење во и црева а испитувањ на
жолчниот сок
Физички, хемиски и микроскопски
преглед на урина
Припрема на нервомускулен препарат од
жаба
Испитување на рефлекси
Презентација на инт рактивни ЦД-а и
одговарање на поставените прашања

2
2
2
М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2

Методи на учење:
Предавања
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.
Вежби
Вежбите по физиологија ќе се реализираат во студентска лабораторија наменета за практична
настава по предметите биохемија и физиологија. Тие се составени од индивидуална и групна
(тимска) работа на студентите, каде истите се запознаваат со работа во физиолошката
лабораторија, како и со мерките на претпазливост и соодветно ракување со различни уреди, прибор
и хемикалии. Се изучуваат лабораториски испитувања за определување на крвните елементи, и др.
крвни анализи, работата на срцето, мерење на пулсот, температурата крв. притисок, дишењето,
варењето на храната, испитувања на урина и рефлекси. Во текот на семестарот предвидена е и
една теренска вежба.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петков, К.

60

бодови

10

бодови

30

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
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.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Физиологија на
домашните животни

2000

2.

Sjaastad, Ø. V., Hove, K.,
Sand, O.

Physiology of
domestic animals

3.

William O. Reece, Ed.

Dukes’ physiology of
domestic animals

4.

Стојић, В.

Ветеринарска
физиологија

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје
Scandinavian
Veterinary Press
Oslo
The 12th ed.
Cornell University
Press. Ithaca and
London
Научна књига
Београд

5.

Јовановић, М.

Физиологија
домаћих животиња

Медицинска књига
Београд-Загреб

1989

Наслов

Издавач

Година

Osnovi hematologije
životinja
Fiziologija probave i
resorpcije u domaćih
životinja,
A.: Color Atlas of
Physiology, 3 rd ed.

Naučna knjiga
Beograd
Školska knjiga
Zagreb

1984

Georg Thieme
Verlag Stuttgart –
New York
Medicinska naklada,
Zagreb
W. B. Saunders
Company,

1986

Schalm´s Lippincott
Williams&Wilkins

2000

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Rusov Č.
2.

Stilinović Z

3.

Despopoulos

4.

Guyton A. C., E. Hall

5.

Cunningham, J. G.:

6.

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

Medicinska fiziologija
11.izdanje
Textbook of
veterinary
physiology. 3nd
edition
Veterinary
Hematology. 5th ed.

2003
2004

1996

1993

2006
2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Анимална биотехнологија
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
7 Број на ЕКТС
II семестар
. кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Доц. д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.,
Беличовска К.
2.

22.2

Списанија

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок,
Скопје

2009

Глас на животните
1-9

Срце за
животните, Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална Биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година / II семестар
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
60
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
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче
2.

Р. Групче, Е. Лозинска

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

5.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

1
(десет)
0
Редовност на вежби и предавање на хербар
од 91 бода до 100 бода

19.

часови

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
БОТАНИКА
Практикум по ботаникаанатомија на
растенијата,
Скрипта за
лабораториски вежби по
ботаника наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Наслов

Издавач

Година

НИО“Студентски
збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”, Скопје

1994
1983
2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
втор семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)

333
СОДРЖИНА

Предметна програма од прв циклус на студии – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова
2.
3.
4.

22.2

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

Krohne D.T.
Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

90

бодови

5

бодови

5

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.

Benjamin/Cummings
Science Publishing.

2000

General ecology

Wadsworth
Publishing Company.

1998

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Oxford University
Press,
New York

1997

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Ecology of Fresh
Waters

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроменаџмент
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7. Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
11. Содржина на предметната програма:
2. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
3. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
4. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
5. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
6. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
7. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
8. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
9. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал
бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на
малиот бизнис.
10. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
11. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот.

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент

1999
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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
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хемија, анатомија, биохемија, физиологија
предметот
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
- 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 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
- Метаболизам на енергија
- Системи за оцена на хранливата вредност на крмите
- 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

15
75

часови
часови

70

бодови

15

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓиевски, С.
2.
Jovanović, R., Dujić, D.,
Glamočić, D.
3.

Ѓорѓиевски, С.:,

4.

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

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

15

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Интерна скрипта
Ishrana domaćih
životinja,

ФЗНХ
Poljoprivredni
fakultet u Novom
Sadu, RS
ФЗНХ

2010
2000

Poljoprivredni
fakultet, Beograd, RS

1977

Издавач

Година

Работна скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни
Praktikum ishrane
domaćih životinja

Наслов

2010

340
СОДРЖИНА

Предметна програма од прв циклус на студии – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фуражно производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини
предметот
(ботаника, хемија, агрометеорологија со климатологија,
педологија, генетика, физиологија, исхрана на
растенијатата, општо поледелство)
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за видовите на фуражни култури, нивната систематика, стопанско значење,
биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки за нивно одгледување.
Стекнување основни вештини за систематска поделба и познавање на морфологијата на
фуражните видови, семето кое тие го продуцираат и нивните фази на развиток.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Задача на предметот. Значење на фуражните култури. Поврзаност на предметот со
сточарското производство. Систематска поделба на фуражните култури на ораници.
Фуражно производство на ораници. Едногодишни мешункасти култури - добиточен грашок и
граорици (обичен пролетен граор). Едногодишни мешункасти култури - инкарнатска детелина и
соја.
Едногодишни житни култури - фуражна пченка и сирак. Едногодишни житни култури - рж, јачмен и
овес.
Едногодишни култури од други семејства - коренесто-клубенести (добиточна репа) и тревести
(репици и добиточен кељ) Повеќегодишни фуражни култури. Повеќегодишни мешункасти култури луцерка и еспарзета, црвена детелина, бела детелина и жолт звездан.
Повеќегодишни класести треви на ораници - заеднички морфолошки карактеристики,
специфичности и нивна систематска поделба. Италијански, англиски и француски рајграс. Власатки
(ливадска, висока и црвена), опашки (мачкина и лисичина), ежевка, безосилест власен и вистинска
ливадарка.
Облици на користење на фуражните култури (нивно користење во свежа и конзервирана состојба).
Подготовка, користење и чување на сеното. Подготовка, користење и чување на силажата. Сенажа.
Зелен конвеер и негово организирање
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски, Р.П.,

2.
3.
22.2

Анчев, Т., Банџо-Иванова
Катерина,
Miskovic, B.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vuckovic, S.,

50

бодови

30

бодови

20

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на настава, лабораториски и теренски
вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Фуражно
производство

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

Фуражно
производство
Krmno bilje

Универзитет, Скопје

1966

Naucna knjiga
Beograd

1986

Наслов

Издавач

Година

Krmno bilje

Institut za
istrazivanja u
poljoprivredi SRBIJA,
Beograd

1999

2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Популациска генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Сретен Андонов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од зоологија, анатомија на
предметот
домашните животни, биохемија, физиологија на
домашните животни, генетика, и општо сточарство и/или
практична работа во наведените области.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот ги воведува студентите во математичко – квантитативниот пристап на поединечните
производни својства кај домашните животни. Студентите добиваат сознанија за промените на
генетските влијанија во популацијата, влијанието на генотипот и околината врз варијабилноста на
особините како и совладување на некои методи за оцена на генетските параметри.
11. Содржина на предметната програма:
Увод. Популација. Генетска конституција во популацијата, Фреквенција на гени и генотипови.
Hardy-Weinberg-ова рамнотежа. Мутација и миграција Промена на гените во мали популации.
Причини и последици Идеална популација. Инбридинг. Квантитативни својства. Вредност и средна
вредност на популацијата. Просечен учинок на генот. Девијација поради доминантност. Девијација
поради интеракции Варијанса. Генетски и парагенетски варијанси. Анализа на релативното учество
на варијансите. Родбински соодноси и херитабилитет. Инбридинг Хетерозис.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи.
Практичната работа 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+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80%
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10%
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10%
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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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343
СОДРЖИНА

Предметна програма од прв циклус на студии – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Falconer, D.S.

2.
22.2

Андонов М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Introduction to
quantitative
genetics
Авторизирани
предавања за
предметот

Longman Scientific &
Technical, New York.

1987

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%
Македонски

(A)
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технолошка микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се добијат сознанија за улогата на микроорганизмите пти конзервиранјето на земјоделските
производи и нивна заштита од расипување
11. Содржина на предметната програма:
Микроорганизми и микробиолошки процеси во млекото и производи од млеко
Микроорганизми и микробиолошки процеси во месо и производи од месо и риби
Микроорганизми и микробиолошки процеси во овошјето и зеленчукот
Микроорганизми и микробиолошки процеси во безалкохолните и алкохолните пијалоци
Микроорганизми и микробиолошки процеси во зрното, брашното и тестенините
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+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%
Македонски

(A)
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
2.

22.2

Ј. Зибероски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
микробиологија
Микробиологија
на храна

Табернакул

2006

Наслов

Издавач

Интерна скрипта

2009
Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рибарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
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.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Водата како `ивотна 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, Еконоика 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.)

13.
14.
15.

16.

17.

18.

(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
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M..

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Рибите во
Македонија

Жаки-Скопје, Скопје

1995

Рибозаједница,
Загреб и Јумена,
Загреб
Национален форум
за заштита на
животните на
Македонија

1982

Издавач

Година

2.

Група автори

Слатководно
рибарство

3.

Христовски М.,
Стојановски С.

Биологија,
одгледување и
болести на рибите

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

9

Наслов

2005
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Применета исхрана на животните
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хемија, анатомија, биохемија, физиологија
предметот
на животните, микробиологија, математика, статистика,
информатика, поледелство со фуражно производство,
споредни производи од преработувачката индустрија.
10. Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на природата на крмите и хранливите
материи присутни во истите, како и потребите на различни видови и категории животни од
хранливи материи. Исхрана на пооделни категории на говеда, овци, кози, коњи, свињи, живина,
куникули, риби и домашни миленици.
11. Содржина на предметната програма:
- Фактори кои влијаат на конзумацијата на храната
- Класификација на крмите
- Кабести крми
- Конзервирани кабести крми
- Концентрирани крми
- Енергетски (јагленохидратни) крми,
- Протеински крми
- Споредни производи од прехранбената индустрија,
- Непротеински азотни соединенија
- Витамински додатоци,
- минерални додатоци,
- адитиви кои не се од нутритивен карактер
- Технолошки адитиви,
- Супстанции за зголемување на апсорпција,
- Антимикробни средства
- Модификатори на метаболизмот
Составување на оброци, смески и премикси
- Исхрана на говеда
- Исхрана на говеда
- Исхрана на овци и кози
- Исхрана на овци и кози
- Исхрана на свињи
- Исхрана на свињи
- Исхрана на живина
- Исхрана на живина
- Исхрана на коњи
- Исхрана на зајци
- Исхрана на риби
- Исхрана на домашни миленици
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
60+30+90= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

70

бодови

15

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jovanović, R., Dujić, D.,
Glamočić, D
2.
W. Pond, D. Church, K.
Pond, P. Schoknecht
3.

Ѓорѓиевски С.

4.

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

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број

15

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ishrana domaćih
životinja
Basic animal
nutrition and
feeding
Работна скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни
Praktikum ishrane
domaćih životinja

Novi Sad

2000

Kornell university,
USA

2005

ФЗНХ

2010

Poljoprivredni
fakultet, Beograd, RS

1977

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Коњарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ѓоко Буневски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од основи на сточарско
предметот
производство, анатомија, физиологија и биохемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на технологијата на одгледување коњи
Стекнување знаење за: значење, раси, сродници, селекција, репродукција, основи на исхрана,
производство на млеко и месо, сместување на коњите.
Стекнување основни вештини за технологијата на одгледување коњи.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Биолошки особини кај коњите, Потекло и сродници на коњите, Раси коњи, Селекција на
коњите, Репродукција на коњите, Основи на исхрана, Тренинг, Турнирски дисциплини, Сместување
на коњите
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Трајковски и
Ѓ. Буневски
2.
Ѓ. Буневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Коњарство

ФЗНХ

2007

Практикум оп
коњарство
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екосточарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. др Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Анатомија и
предметот
физиологија на домашни животни, Генетика.
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со влијанијата на конвенционалните
сточарските активности врз животната средина, начини на намалување на штентните влијаниеја
преку примена на соодветни одржливи технологии и практики.
11. 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Др Владимир Џабирски
2.

22.2

Др Владимрир Џабирски
и сор.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Екосточарство

Авторизирани
предавања
Македонско
еколошко друштво

2011

Издавач

Година

Прирачник за
добра земјоделска
пракса
Наслов

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на храна за животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од земјоделска техника, математика,
предметот
статистика поледелство со фуражно производство, основи
на исхрана на животните, применета исхрана на
животните
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со видовите на крмите кои се користат во исхраната на домашните
животни. Исто така, студентите се запознаваат и со технологијата, односно начинот на
производство на различни видови и типови на добиточна храна
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во предметот
Класификација на крми
Крми од растително потекло и начини на нивно конзервирање
Крми од животинско потекло
Квасци и други клеточни крми
Извори на витамини
Адитиви
Составување на оброци, смески и премикси
- Различни постапки за обработка на концетрираните крми
- Критериуми за оценка на добиточната храна
- Видови и типови на индустриски произведена добиточна храна
- Технолошки постапки при прием на суровини и производство на крмни смески
- Технолошки постапки при производство на премикси
- Контрола на квалитет на крмните смески
- Закон за добиточна храна и правилници за квалитет и безбедност на добиточна храна
12.

13.
14.
15.

16.

17.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
357
СОДРЖИНА

Предметна програма од прв циклус на студии – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милосављевиќ, З.,
Пауча, Б.:
2.
Каливода, М.:
3.

Ѓорѓиевски, С.:,

4.

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

5.

Glamočić, D

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

15

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Сточна храна,

Agronomski fakultet,
Cacak, RS
Veterinarni fakultet,
RH
ФЗНХ

1978

Poljoprivredni
fakultet, Beograd, RS

1977

Ishrana preživarapraktikum

Poljoprivredni
fakultet u Novom
Sadu, RS

2002

Наслов

Издавач

Година

Крмива
Работна скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни
Praktikum ishrane
domaćih životinja

1990
2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална Биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7. Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
2. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
3. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика
на квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
4. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
5. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
6. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
7. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи. Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна
трговија и
земјоделство

Нампрес, Скопје

2009

Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Самоникнати хранливи и отровни растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Елизабета Мискоска – Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Ботаника
предметот
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 прехрамбен 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; Прехрамбена 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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9

од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grlić. Lj.

2.

Maretić. Z.

3.

Forenbacher. S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Šilić. Č.

10

(B)

(девет)
(десет)

(A)

Редовност на вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Enciklopedija
samoniklog jestivog
bilja

August Cesarec.
Zagreb

1986

Naše otrovne
životinje i bilje
Otrovne biljke i
biljna otrovanja
životinja

Stvarnost. Zagreb

1986

Školska knjiga.
Zagreb

1998

Наслов

Издавач

Година

Šumske zeljaste
biljke

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

1988

2.

Šilić. Č.

Atlas drveča i
grmlja

3.

Danon. J, Blaženčić. Ž.

Hranljivo,
lekovito, otrovno I
začinsko bilje

1988

1989
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Говедарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7. Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ѓоко Буневски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од основи на сточарско
предметот
производство, анатомија, физиологија и биохемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на технологијата на одгледување говеда
Стекнување знаење за: значење, раси, сродници, селекција, репродукција, основи на исхрана,
производство на млеко и месо, сместување на говедата.
Стекнување основни вештини за: познавање на расите, контрола на млечност, познавање на
системи на одгледување говеда
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Биолошки особини кај говедата, Потекло и сродници на говеда, Раси говеда, Селекција на
говеда, Репродукција на говеда, Основи на исхрана, Производство на млеко, Молзење на крави,
Производство на месо, Сместување на говеда
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Трајковски и
Ѓ. Буневски
2.

22.2

Ѓ. Буневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Говедарство

ФЗНХ

2006

Практикум ои
говедарство
(авторизирани
предавања),

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент во сточарското производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална Биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7.
Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења за технологиите на
предметот
одгледување во сточарството.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот применети во сточарското
производтво.
 Запознавање со организациските форми во земјоделското производство, основните чинители на
процесот на производството и елементите на трошоците.
 Стекнување основни вештини за составување на разни видови планови применети во
сточарското производство, составување на калкулации, како и оцена на економскиот успех на
работењето на сточарските фарми.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во менаџмент. Специфичности и фактори на земјоделското производство. Специфичности
на сточарското производство.
2. Специјализација и интензификација на земјоделското производство. Земјоделски реони,
застапеност, бројна состојба и структура.
3. Планирање: Методи за избор и комбинирање на земјоделски производи. Планирање на
репродукција во сточарството. Производство, производни системи, производни насоки.
Планирање на сточарското производство (прираст, млеко, шталско ѓубре, волна, јајца).
Планирање на потреби од храна во сточарското производство.
4. Организирање: Организација на стопански двор: избор на локација и објекти. Организација на
производствени процеси (молзење, исхрана, изѓубрување). Формирање на работни единици.
Организација на средствата на трудот – земјишна територија, стопански згради и двор, шумски
појаси, водоводна и патна мрежа во стопанството, механизација. Организација и
рационализација на трудот: Организација на работните процеси и нормирање на трудот.
Хигиенско-техничка заштита на трудот.
5. Контрола: Економија на земјоделското производство. Калкулација на цена на чинење.
Показатели на успехот: Економичност на производството, рентабилност и продуктивност на
трудот.
6. Земјоделски стопанства: типови, основање, организација, здружување, престанок,. големина и
оптимална големина.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

10

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.
22.2

Миланов, М,
Мартиновска Стојческа,
А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
2.

Кралев Т.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје
Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје

2008

Основи на
менаџментот.

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Козарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7. Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од
предметот
Анатомија и физиологија на дом. животни, општо
сточарство и популациска генетика.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојувања на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство во
козарството неопходни за успешно раководење со производните процеси.
11. Содржина на предметната програма:
Систематика, филогенеза и системи во козарството. Анатомско биолошки особини, конституција и
екстериер. Репродукција кај козите. Раси кози. Фармска пракса. Производни технологии. Производи
од козите. Сместување на кози. Планирање на производство, објекти и опрема. Облагородување и
генетика кај козите.
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 дискусии и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
В. Џабирски
2.

С. Андонов и В. Џабирски

3.

M. E. Ensminger

4.

V. Ćeranić

5.

Н. Козаровски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
M. E. Ensminger
2.

M.Gutič

Наслов

Издавач

Година

Авторизирани
предавања
Козарство

2005

Sheep and Goat
science
Kozarstvo

2002

Oвчарство и
козарство

1988

Наслов
Sheep and Goat
science
Kozarstvo-Tehnika i
tehnologija
odgajivanja

2002

1984

Издавач

Година
2002
2006
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Молекуларна биологија на животинска клетка
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална Биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7. Број на ЕКТС
6.
V семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија и генетика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со молекуларната организација на животинските геноми, нивните заеднички
карактеристики, како и разликите кои се јавуваат кај нив. Оваа наставна дисциплина вклучува и
запознавање со клетката и нејзината внатрешна организација. За да се напрваи комплетна слика за
функцијата на клетката како основна структурна и функционална единица од посложените системи,
наставната дисциплина опфаќа и поглавје за меѓуклеточната комуникација.
11. Содржина на предметната програма:
Клетка, геном и синтеза на протеини
Структура на протеините и нивна функција
ДНК и хромозоми
Репликација на ДНК и процес на рекомбинација
Од ДНК до протеин
Експресија на гени
Манипулација со ДНК, РНК и протеини
Мембрана и мембрански транспорт
Клеточни органели и везикуларен транспорт
Цитоскелет
Делба на клетката, клеточен циклус и програмирана клеточна смрт
Меѓуклеточен матрикс и спојување на клетките
Полови клетки и фертилизација
Животински геноми
12. Методи на учење:
Предавања пропратени со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на групни
проектни задачи
Практичната настава ќе биде преку демонстрирање или евентуално групно изведување на вежбите.
Дел од наставата ќе се изведува во студентската Лабораторија за Биохемија и молекуларна
биологија, но заради специфичноста на одредени вежби, тие ќе бидат одржани во Лабораторијата
за ГМО која е опремена со најсофистицирани инструменти.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Harvey Lodish
2.
3.

Rudvinski & Graves
Сашко Панов

4.

Zoran Popovski
Blagica Dimitrievska

5.

Desmond Nicholl

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Macdonald Wick

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Molecular Cell Bilogy

Oxford press

1996

Mammalian genomes
Молекуларна
биологија – скрипта
Molecular methods in
animal science manual
Introduction To
Genetic Engineering,

Cabi Publishing
ПМФ

2009
2008

ФЗНХ

2002

Springer

2000

Наслов

Издавач

Година

Molecular methods

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетски модифицирани организми
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална Биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7. Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
9.
Предуслови за запишување на предметот
Претходни општи предзнаења од молекуларна
биологија и генетика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Во тек на семестарот ќе бидат разработени теми поврзани со создавањето, пуштањето во промет и
контролата на ГМО базирани на примери од секојдневниот живот, притоа барајќи ги објаснувањата
во рекомбинантната ДНК технологија. Ќе бидат разгледани и методите кои се користат при
производството на ГМО, како и добрите и лоши страни на нивното креирање и користење. Посебен
акцент ќе се стави на мислењата за ГМО во минатото, сега и во иднина.
11. Содржина на предметната програма:
Историјат на генетските модификации и рекомбинантна ДНК технологија
Методи за трансформација
Молекуларна организација на конструктот
Видови на модификации
Генетските модификации, човечкото здравје и животната средина
Детекција на ГМО на протеинско ниво
Детекција на ГМО на ДНК ниво
Законска регулатива во ЕУ
Законска регулатива во Република Македонија
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се изведува преку презентации кои ќе бидат достапни за студентите во
електронска форма пропратена со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на
семинари
Заради специфичноста на предметот и опремата која е потребна за изведување на вежбите,
практичната настава ќе се одвива во Лабораторијата за ГМО опремена со најсофистицирани
инструменти, преку демонстрирање или евентуално групно изведување на вежбите.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
80
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Благица Димитриевска
2.

Knut Heller

3.

Kasim Bajrovic I sar.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Andersen

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Методи за
контрола на ГМО
во храна
Genetically
engineered food
Uvod u genetsko
inzenjerstvo

ФЗНХ

2009

WILEY-VCH Verlag
GmbH & Co. KGaA
Univerzitet u
Sarajevu

2006

Наслов

Издавач

Година

Genetics

Fairbanks

1999

2005
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.

10.
11.

втор и трет циклус на студии
Свињарство
Анимална биотехнологија
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
7.
Број на ЕКТС
6
VI семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Владо Вуковиќ
Предуслови за запишување на
Потребни се предходни познавања од предметите: Основи
предметот
на сточарското производство, Биохемија, Физиологијата
на домашните животни, Микробиологијата во
сточарството, Популациска генетика во сточарството,
Репродукцијата кај домашните животни и Исхраната на
домашните животни.
Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојување на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство на свињи
неопходни за успешно раководење со производните процеси во производството на свинско месо.
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
СОСТОЈБА НА СВИЊАРСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДВИЖЕЊЕ НА БРОЈОТ НА СВИЊИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПАЗАР НА СВИЊИ И СВИНСКО МЕСО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДОМАШУВАЊЕ И ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
МОРФОЛОШКИ ПРОМЕНИ
ФИЗИОЛОШКИ ПРОМЕНИ
РОДОНАЧАЛНИЦИ И СРОДНИЦИ НА СВИЊИ
РОДОНАЧАЛНИЦИ
ЕВРОПСКАТА ДИВА СВИЊА (SUS SCROFA FERUS)
АЗИСКА ДИВА СВИЊА (SUS VITATUS)
СРОДНИЦИ
РАСИ СВИЊИ
СТАРИ РАСИ СВИЊИ
ШИШКА
ЏУМАЈЛИСКА СВИЊА
СОВРЕМЕНИ РАСИ СВИЊИ
ГОЛЕМ ЈОРКШИР (YORKSHIRE, LARGE WHITE)
ЛАНДРАС (LANDRACE)
ДУРОК (DUROC)
ХЕМПШИР (HEMPSHIRE)
ПИЕТРЕН (PIETRAIN)
СЕЛЕКЦИЈА НА СВИЊИТЕ
ВЛИЈАНИЕ НА ГЕНЕТСКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ
ВЛИЈАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА НАДВОРЕШНАТА СРЕДИНА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ
РАЗМНОЖУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ПРИПУСТ НА СВИЊИТЕ
ПРИРОДЕН ПРИПУСТ
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ
ФИЗИОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПЕРМА
ОСОБИНИ НА СПЕРМАТА НА НЕРЕЗИТЕ
ПОСТАПКА НА ЗЕМАЊЕ НА СПЕРМАТА
ОЦЕНКА НА КВАЛИТЕТОТ НА СПЕРМАТА
РАЗРЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СПЕРМАТА
ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ НА ОСЕМЕНУВАЊЕ
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

ТЕХНИКА НА ВЕШТАЧКА ИНСЕМЕНАЦИЈА
ОДГЛЕДУВАЊЕ И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИПЛОДНИТЕ НЕРЕЗИ
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ПРИРОДНИОТ ПРИПУСТ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ
МОЖНОСТИ И ПОТРЕБИ ОД ВОВЕДУВАЊЕ НА ВО ВО МАЛИТЕ СВИЊАРСКИ ФАРМИ
СОВРЕМЕНИ СВЕТСКИ ИСКУСТВА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА В.О.
ФАКТОРИ ОД КОИ ЗАВИСИ УСПЕХОТ ВО РЕПРОДУКТИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА МАТОРИЦИТЕ
ПОЛОВА И ТЕЛЕСНА ЗРЕЛОСТ НА НАЗИМКИТЕ
ПРИПЛОДНА КОНДИЦИЈА
ГЕНЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ, СЕЛЕКЦИЈА И КРСТОСУВАЊЕ
НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СВИЊИ
ПОТРЕБИ ОД ПРАВИЛНА ИСХРАНА НА СВИЊИТЕ
АМБИЕНТАЛНИ УСЛОВИ
РЕПРУКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
ТЕХНОЛОГИЈА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ТЕХНОЛОГИЈА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ЕКОЛОШКИ ПРИФАТЛИВО СВИЊАРСТВО
УПРАВУВАЊЕ СО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ
УПРАВУВАЊЕ СО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ
РЕПРОДУКТИВЕН МЕНАЏМЕНТ ВО СТАДОТО
ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ
ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОЦЕНЕТИТЕ ТРУПОВИ
СЕУРОП РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА НА ДОМАШНАТА ПОПУЛАЦИЈА СВИЊИ
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80%
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10%
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10%
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Вуковиќ В. и Беличовски
С.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Нешовски П.

Наслов

Издавач

Година

Свињарство,
работни белешки

Факултет за
земјоделски науки и
храна Скопје

2004

Наслов

Издавач

Година

Практикум по
свињарство
Свињарство

Скопје

1987

Скопје

1988

2.

Нешовски П.

3.

Станковиќ М.,
Анастасијевиќ В.,
Николиќ П.
Теодоровиќ М., и
Радовиќ И.

Савремено гајење
свиња

Београд

1989

Свињаство

2004

Уремовиќ Марија и
Уремовиќ З.

Свињогојство

Универзитет у
Новом саду,
Пољопривредни
факултет
Агрономски
факултет
Свеучилишта у
Загребу

4.

5.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Овчарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7. Број на ЕКТС
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. др. Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од
предметот
Анатомија и физиологија на дом. животни, општо
сточарство и популациска генетика.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојувања на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство во
овчарството неопходни за успешно раководење со производните процеси.
11. Содржина на предметната програма:
Систематика, филогенеза и системи во овчарството. Анатомско биолошки особини, конституција и
екстериер. Репродукција кај овците. Раси овци. Фармска пракса. Производни технологии.
Сместување на овци. Производи од овците. Планирање на производство, објекти и опрема.
Облагородување и генетика на овците.
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 дискусии и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
В. Џабирски
2. Н. Митич
3.
B. Stančić
4.

22.2

Н. Козаровски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
L. Piper and A. Ruvinsky
2.

M. E. Ensminger

Наслов

Издавач

Година

Авторизирани
предавања

2005

Oвчарство
Физиологија
репродукција и
в/о кај овци
Oвчарство и
козарство

1984
1987

Наслов
The Genetics if
Sheep
Sheep and Goat
science

1988

Издавач

Година
1997
2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Живинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година / VI
7.
Број на ЕКТС
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драгослав Коцевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни базични предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
анатомија, биохемија, физиологија основи на сточарско
производство, репродукција, генетика и исхрана и/или
практична работа во наведените области или гранки на
сточарството
10. Цели на предметната програма (компетенции): добивање основни знаења за одгледувањето,
исхраната и менаџментот со различните видови на стопански корисни птици и нивните производи
кои можат да бидат практично употребени за максимално искористување на потенцијалите на
живинарството
o Стекнување знаење за: расите, репродукцијата, одгледувањето, исхраната, технологии на
менаџментот на живината и производите од живина
o Стекнување основни вештини за: препознавање на расите, контрола на квалитетот на
јацата и живинското месо, инкубацијата, составување на смески за исхрана, биосигурност на
фарма и анализа на производните резултати
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Содржина на предметната програма:
Вовед, Запознавање со реализацијата на курсот, Значење на живинарството, Потекло,
Класификација и раси кокошки, Класификација на мисирки, патки, гуски и бисерки, Анатомско
карактеристики, Физиолошки карактеристики, Формирање на јајцето, Структура на јајцето, Хемиски
состав на јајцето, Екстериер и конституција, Генетски детерминирани својства, Методи на
одгледување, Селекција врз основа на педигре, Селекција врз основа на перформанси, Селекција
врз основа на потомство, Селекциски интензитет, Генерациски интервал, Одгледувачка вредност,
Репродукција на живината, Хормонална регулација на репродукцијата, Методи на парење,
Оплодување, Инкубација, Собирање и чување на јајцата за инкубација, Технологија на инкубација,
Исхрана на живината, Потреби од хранителни материи и храна, Формулирање на смески за исхрана
на живината, Технологии и системи на одгледување на живината, Технологија на одгледување на
расплодно јато, Технологија на одгледување на подмладок, Технологија на одгледување на
несилки, Технологија на одгледување на бројлерски родители, Технологија на одгледување на
бројлери , Технологија на одгледување на мисирки, гуски, патки, бисерки и други стопанско
корисни птици, Живинско месо и производи од живинско месо,Болести кај живината
Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации. Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација
и практично во лабораторија или живинарски фарми
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски)
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

од 61 бода до 70 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Коцевски Драгослав
2.

22.2

Сеинсбери Дејвид

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Коцевски Д.
2.

Коцевски Д.

3.
4.
5.

Петровиќ В.
Austic R.E., Nesheim, M.C.
Etches R.J

6.

Leeson S., Summers J.D.

7.

Chambers, J.R.

8.

Mountney G.J, Parkhurst
R.C.

60

часови

80

бодови

10

бодови

10
(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Живинарство,
работни белешки,

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,
Арс Ламина ДОО,
Скопје

2008

Здравје и
менаџмент на
живината

2010

Наслов

Издавач

Година

Прирачник за
гоење на пилиња
бројлери
Прирачник за
одгледување
несилки
Гајење живине
Poultry Production
Reproduction in
poultry
Commercial
poultry nutrition

ГТЗ, Скопје

2005

КРИК, Скопје,

2007

Нолит, Белград, 1995
Wiliams & Wilkins
CAB International

1995
1990
1996

University books, Guleph

1997

Poultry Breeding
and Genetics
Poultry products
technology

Amsterdam

1990

Food products Press

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биолошка разновидност во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7.
Број на ЕКТС
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Ивановска
Проф. д-р Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, зоологија, генетика
предметот
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.
Колекциорачки 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 колеклциите. 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
20
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
20
часови
16.3 Домашно учење
50
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановска С.,
Попсимонова Г.
2.

В. Џабирски

3.

Milorad M. Jankovic

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Алмекиндерс Ц., де Боеф
Њ. (едиторс)

2.

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

3.

John F. Lasley

10

(A)

(десет)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Конзервација на
растителен агробиодиверзитет
Авторизирани
предавања
Биодиверзитет,
суштина и значај

БИГОС, Скопје

2006

Белград

1955

Наслов

Издавач

Година

Encouraging
Diversity: Crop
Development and
Conservation in
Plant Genetic
Resources
Conservation of
Plant Genetic
Resources in
Vitro: V-2 Appl &
Limitations
The global
strategy for the
management of
farm animal
genetics resources

Practical Action

2000

Science Pub Inc

2000

FAO

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/
7.
Број на ЕКТС
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Александра Мартиновска Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М,
Мартиновска Стојческа,
А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

75

часови

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хигиена и санитација во производството на храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7. Број на ЕКТС
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од неорганска и органска хемија, биохемија,
предметот
производството на суровини од анимално и растително
потекло за преработувачката индустрија
Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување познавања за:
националните и регулативите во ЕУ од областа на хигиената и санитацијата во процесот на
производство на храна;
хигиенскиот дизајн на капацитетите за производство на храна;
практична примена на хигиенските принципи во производството на храна;
изработката на програми санитација во индустријата за производство на храна.
Стекнување вештини за практична примена на хигиенско-санитарните мерки и принципи во
индустријата за производство на храна во согласност со законските регулативи.
11. Содржина на предметната програма:
Регулативи од областа на хигиената и санитацијата во производството на храна:
Вовед, менаџмент на ризик фактори и НАССР. Национални регулативи за хигиенско-санитарните
нормативи и принципи во производството на храна;
ЕУ регулативи за хигиена и санитација во производството на храна. Општа директива за хигиена на
храната (93/43 ЕЕС);
Специфични регулативи кои се однесуваат за хигиената кај одредени производители во синџирот
на производство на храна;
Неопходни хигиенско-санитарни услови во призводството на храна за спроведување на
националните регулативи и HACCP. Запознавање со условите за производство на храна во пракса;
Имплементација на специфични регулативи кои се однесуваат за хигиената кај одредени
производители во синџирот на производство на храна;
Хигиенски дизајн на фабриките/погоните за производство на храна:
Извори на контаминација: физички, хемиски и микробиолошки контаминенти. Контрола на
контаминацијата (E.coli);
Материјали за изработка на опремата и средства за подмачкување;
Системи од цевки, плпомби и вентили. Чистење и санитација;
Верификација и сертификација на планот за хигиена и санитација. Тестирање на пастеризацијата,
стерилизацијата и бактериските резидуи. Тестирање на чистотата;
Принципи за работа во лабораторија. Земање на проби. Контрола на контаминацијата со физички,
хемиски и микробиолошки контаминенти;
Протокол за чистење и санитација на цевките, пломбите и вентилите;
Тестирање на ефектот од пастеризацијата, стерилизацијата и бактериските резидуи. Тестирање на
чистотата;
Хигиена и санитација во праксата:
Чистење и дезинфекција. Хемиски средства за чистење и дезинфекција. Тестирање на
дезинфекцијата. Квалитет на водата;
Подготовка на хемиски раствори за чистење и дезинфекција. Испитување на квалитетот на водата.
Тестирање на ефектот од извршената дезинфекција;
Плански пристап за хигиена и санитација. Преработувачки капацитети. Градба на фабрики за
преработка. Општ дизајн на внатрешноста на фабриките: ѕидови, таван, под, одвод, простории за
услужни дејности, внатрешни бариери, оддели со висок ризик;
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Хигиена на опремата. Вовед-клучни критериуми за изработка на планот за хигиена и санитација.
Ризици поврзани со поставување на опремата. Одводи. Површини на опремата. Агли, пукнатини и
скриени делови. Споеви и поврзувачи. Прицврстувачи. Налепници. Завршетоци на осовини. Врати,
покривачи и плочи. Соби. Бескрајни ленти;
Контрола на опремата и инструментите. Припрема на детерѓенти и дезинфициенси. Други техники
за дезинфекција. Програма за санитација. Менаџирање на програмата за санитација. Процена на
ефектите од програмата за санитација;
Детекција на резидуи по чистењето и дезинфекцијата. Резидуи по чистење и дезинфекција.
Тестирање на сигурноста од резидуите при чистење и дезинфекција. Тестирање на остатоците по
чистењето и дезинфекцијата, односно нивниот капацитет за онечистување;
Откривање на остатоци од чистењето и дезинфекцијата во водата за миење. Откривање на
остатоци од чистењето и дезинфекцијата во храната. Одредување на резидуален хлор;
Лична хигиена. Вовед: извори на контаминација. Директна и индиректна контаминација. Контрола
на контаминацијата: медицинско скенирање. Пракса за лична хигиена-курсеви. Хигиена на рацете.
Контрола на индиректната контаминација од луѓето;
Хигиената и туѓите тела. Менаџирање со системите за превенирање на опасностите од туѓи тела.
Општи методи за превенирање на појавата на туѓи тела. Системи за детекција на туѓи тела. Опрема
за одвојување на туѓите тела;
Контрола на штетниците. Раширеност на штетниците. Физички и биолошки мерки за контрола на
штетниците;
Хемиски мерки за контрола на штетниците. Постапки за успешна контрола;
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во практика.
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
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
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

20
до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

1
(десет)
(A)
0
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
од 91 бода до 100 бода

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
ЛеливелдХ.Л.М., Мостерт
М.А., Хола Џ.
2.

Mansel W. Griffiths

3.

Buncic, S.

4.

Hrgovic, N.

5.

Маџиров, Ж.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Raseta, J.

индивидуална семинарска работа = 6
Минимум потребни поени од друга практична работа
или проектна активност = 6
Успешност на модуларните тестови од минимум 2x15
поени = 30
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Прирачник за
контрола на хигиената
во прехранбената
индустрија
Improving the safety
and quality of milk –
одредени поглавја
Integrated food safety
and veterinay public
health (одредени
поглавја)
Opsta higiena

АД ВЕРБУМ,
Скопје

2009

Woodhead
Publishing
Limited
CAB
International

2010

Veterinarski
fakultet,
Beograd
Универзитет
“Св. Кирил и
Методиј” Скопје

1991

Наслов

Издавач

Година

Higijena i tehnologija
mesa

Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine
Medicinska
naklada, Zagreb
Medicinska
naklada, Zagreb
Medicinska
naklada, Zagreb
Универзитет
“Св. Кирил и
Методиј”,
Скопје
Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine

1985

Дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација во
сточарството и
ветеринарната
медицина

2.

Asaj, A.

Dezinfekcija

3.

Asaj, A.

Deratizacija u praksi

4.

Asaj, A.

5.

Данев, М.

6.

Miljkovic, V.

Zdravstvena dezinsekcija
u nastambama i okoli{u
Хигиена и технологија
на месо, риби, јајца и
нивни производи –
одредени поглавја
Higijena i tehnologija
mleka – odredeni
poglavja

2006

1997

2000
1999
1999
1999

1984
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на млеко и млечни преработки
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од технологија на млеко,
предметот
односно познавање на физичко-хемискиот состав и
својства на млекото и микробиологија на млеко
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина и
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи.
Детален приод кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија
за производство на ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко
во прав, сладолед, лактоза, казеин и др.
11. Содржина на предметната програма:
Структура и основни особини на хемиските компоненти во млеко
- Вода, сува материја, гасови
- Протеини во млекото- Масти
- Лактоза
- Минерални материи и витамини во млеко
- Ендогени и егзогени ензими во млеко
Биохемиски и физички својства на млекото
- Киселост на млеко
- Густина на млеко
- Оксидо-редукциски потенцијал на млеко
- Оптички особини на млеко
- Вискозитет на млеко
Фактори кои влијаат врз квалитетот на млекото
Микробилогија на млеко и млечни производи
Транспорт и контрола на фарма
Обработка на млеко
- Мерење на млекото Принципи на центрифугација
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото
- Пастеризација и стерилизација
- Мембрански постапки
- Конзумно млеко
Ферментирани млечни производи
Технологија на производство на путер
Сирењарство
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење
- Технологија на производство на сирење
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди
- Албумински сирења
- Топени сирења
- Маани кај сирења
- Технологија на производство на сладолед
- Технологија на производство на млеко и сурутка во прав
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Србиновска
2.

Зора Мијачевиќ,

3.

Јован Џорџевиќ

3.

Марија Балтаџиева,

4.

22.2

Анте Перишиќ,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1
Patrick F. Fox
2.

Ljubica Tratnik

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Работна скрипта –
Млекарство

ФЗНХ

2010

Технологија млека

Београд

1992

Хемија и физика
млека,
Технологија на
млечните
производи Сиренарство со
масларство
Конзумно и
ферментирано
млеко

Београд

1987

Plovdiv

1993

Beograd

1984

Наслов

Издавач

Година

Fundamentals of
Cheese Science
Mlijeko, Tehnologija

Aspen Publishers,
Inc.,
Zagreb

2000
1998
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3.

Tetra Pak

4.

Tamime and R.K.
Robinson,

5.

Patrick F. Fox, Paul. L.H.
McSweeney, Timothy M.
Cogan, Timothy. P.
Guinee,

, Biokemija i
Mikrobiologija
Dairy Processing
Handbook
Processing systems
Yoghurt: Science
and Technology
Cheese: Chemistry,
Physics and
Microbiology

Tetra Pak

1995

Second Edition,
A.Y Woodhead
Publishing LTD.
Third Ed. Elsevier

2000
2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зоохигиена
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија, анатомија,
предметот
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:
- 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
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,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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).
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

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)
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
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
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22.2

1.

Маџиров, Ж

Зоохигиена, второ
издание

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

2.

Hristov S.

Zoohigijena

2002

3.

Нецов Н., Стоᴙнчев

4.

Маџиров, Ж.

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

5.

Radenković B.

Ветеринарна
хигиена
Практикум по
зоохигиена, трето
преработено и
дополнето
издание
Praktikum iz
zoohigijene

Univerzitet u
Beogradu,
Poljoprivredni
fakultet
Земиздат, Софиᴙ

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine

1998

Наслов

Издавач

Година

Ponasanja i
dobrobit zivotinja

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Medicinska naklada,
Zagreb
Ламина, Скопје

2006

Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb

2000

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vucinic, M.

2.

Asaj, A.

3.

Грандин Темпл

4.

Asaj, A.

5.

Asaj, A.

6.

Asaj, A.

Higijena na farmi i
u okolisu
Подобрување на
благосостојбата на
животните –
практичен пристап
Dezinfekcija
Deratizacija u
praksi
Zdravstvena
dezinsekcija u
nastambama i
okolišu

1999

2003
2010

1999
1999

392
СОДРЖИНА

Предметна програма од прв циклус на студии – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Пчеларство
Анимална биотехнологија
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
7.
Број на ЕКТС
VII семестар
кредити
Проф. д-р Хрисула Кипријановска

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае студентите со
законитостите на биолошкиот развој на медоносната пчела и пчелното семејство во целина, како и
со современите апитехнички постапки за правилно одгледување и искористување на пчелите.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и раси пчели. Анатомија и физиологија на
пчелите. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни облици на
членовите на семејството (метаморфоза). Размножување на пчелните семејства. Природно роење.
Вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта. Пчеларски алат и прибор.
Пролетни работи во пчеларникот(основен пролетен преглед, пролетно надразбено прихранување,
проширување и обновување на пчелното гнездо). Работи во пчеларникот за време на главната
паша (поставување на медишта, цедење на мед, селидба). Подготовка на пчелните семејства за
зима и зазимување. Производство на матици. Елементи на пчелната паша. Услови за медење. Групи
медоносни растенија (шумски, овошни, индустриски ит.н.). Проширување и подобрување на пашата.
Позначајни болести на пчелното легло. Позначајни болести на возрасни пчели. Штетници и
непријатели на пчелите.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула,
Наумовски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Umelic V.
2.
3.
4.
5.
6.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчеларство

ФЗНХ, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Pcelarstvo
www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworld
.com
www.masterbeekeep
er.org
www.
beekeeping.com

Kolor pres, Lapovo

2006
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Квалитет и безбедност на храна за животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хемија, биохемија, физиологија,
предметот
микробиологија, поледелство со фуражно производство,
преработки од прехранбената индустрија, основи на
исхрана на животните, применета исхрана на животните,
здравствена заштита на животните
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со квалитетните својства
на крмите кои се користат во исхраната на животните. Исто така, студентите се запознаваат и со
постапките за самоконтрола при производство, преработка и промет со добиточна храна, како и со
упатствата за примена да добра пракса за исхрана на животните. Преку овој предмет студентите
базично ќе се запознаат со штетните материи во добиточната храна.
11. Содржина на предметната програма: Вовед во предметот
Класификација на крми
Зрнести крми
Производи и секундарни производи од мелничарство
Секундарни производи од индустријата за скроб
Производи и секундарни производи од индустријата за алкохол и вриење
Производи и секундарни производи од индустријата за шеќер и аскорбинска киселина
Производи и секундарни производи на индустријата за масло
Сушени растителни производи
Други производи од растително производство
Крми од животинско потекло
Крми со додаток на непротеински азотни соединенија
Минерални крми
Крмни смески
Дополнителни крмни смески
Додатоци на крмните смески
Преглед и оцена на крмите од растително потекло
Преглед и оцена на крмите од животинско потекло
Штетни материи во добитичната храна
Добра пракса за исхрана на животните
Генерални принципи и побарувања
Производство, преработка, складирање, транспорт и дистрибуција на добиточна храна
тетот и безбедноста кај операторите со добиточната храна
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски),
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
15
75

часови
часови
часови

70

бодови

15

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милосављевић, З.,
Пауча, Б.

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Сточна храна,

Agronomski fakultet,
Cacak, RS

1978
1990

2.

Kalivoda, M.

Krmiva,

3.

Стојовић, Ј., Рајић, И.,
Радовановић, Т.
Kolarski, D., Pavličević, A.

Преглед и оцена
сточне хране;
Praktikum ishrane
domaćih životinja

Veterinarni fakultet,
Zagreb, RH
Agronomski fakultet,
Cacak, RS
Poljoprivredni
fakultet, Beograd, RS

Praktikum iz
ishrane

Veterinarni fakultet,
Beograd, RS

1986

Наслов

Издавач

Година

4.
5.
22.2

15

Ševković, N., Rajić, I.,
Basarić-Dinić, L.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

1996
1977
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиолошки опасности во храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зиберовски
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Базични предзнаења од биологија, биохемија,
предметот
микробиологија, физиологија, технологија на
одгледување на фармските животни,
Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o Запознавање со критичните точки при производството на храна од анимално потекло, ризиците за
контаминација на храната, болестите кои се пренесуваат со храната, успешно менаџирање со
процесот на производство на храна од анимално потекло заради превенирање микробиолока
контаминација, производство на безбедна храна и заштита на потрошувачите
11. Содржина на предметната програма:
Морфологија и градба на микроорганизмите кои најчесто ја контаминираат храната и
предизвикуваат заразни болести кај луѓето и животните;
Мерки за безбедност при работа во микробиолошки лаборатории;
Видови и техники за изработка на микроскопски препарати. Бојосување на микроскопските
препарати;
Физилогија на микроорганизмите кои најчесто ја контаминираат храната и предизвикуваат заразни
болести кај луѓето и животните;
Хранливи подлоги за раст и размножување на микроорганизмите;
Биохемиска активност на микроорганизмите;
Биохемиски испитувања на бактериите;
Влијание на надворешните фактори врз растот и размножувањето на микроорганизмите;
Испитување на влијанието на еколошките фактори врз растот и размножувањето на
микроорганизмите;
Класификација на микроорганизмите според животната распространетост во природата;
Класификација на патогените микроорганизми кои се најчести контаминенти на храната и
предизвикуваат заразни болести кај луѓето и животните;
Микробиологија на храната;
Микрофлора на производите од анимално потекло (млеко и млечни производи, месо и месни
производи, јајца, риби, мед)
Фундаментални принципи во микробиологијата, биологија на микроорганизмите во прехранбената
индустрија кои ја контаминираат храната;
Примарно земјоделско производство и безбедноста на храната од аспект на микробиолошка
контаминација на суровината (Дефиниција за храна од анимално потекло и синџирот на нејзиното
производство, контрола на квалитетот на храната од анимално потекло, здравствени, еколошки и
социоекономски опасности)
Хигиенски дизајн на фабриките/погоните за производство на храна, од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
Хигиенска оцена на водата која се користи во прехранбената индустрија од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
Критични точки во технологијата за производство на храна од анимално потекло од аспект на
микробиолошка контаминација (транспорт на животните, производство на месо, процесирање,
контрола на хигиенската исправност и расипување на месото, производство на млеко, процесирање
на млекото, контрола на хигиенската исправност на млекото и расипување на млекото,
производство на јајца, процесирање, контрола на хигиенската исправност и расипување на јајцата,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

производство на аквакултурни производи, процесирање, контрола на хигиенската исправност и
расипување)
Резидуи во производите од анимално потекло (резидуи од лекови, антибиотици, бактериски
токсини, микотоксини, алергени)
Епидемиологија на болестите кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло;
Дизајн на епидемиолошките истражувања, земање примероци храна, лабораториски анализи и
анализа на податоците;
Болести кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло (Извори на контаминација на
храната: примарни и секундарни, раширеност на болестите кои се пренесуваат преку храната,
бактерии во храната од анимално потекло поврзани со инфекции и интоксикации, вируси и рикеции
во храната поврзани со инфекции и интоксикации, габи и паразити поврзани со инфекции и
интоксикации со храна, немикробни загадувачи на храната од анимално потекло)
Проценка на безбедноста на храната (Организација на производството, персонал, менаџмент,
дизајн и калибрирање на опрема, стандардни оперативни процедури)
Системи за хигиена, квалитет и безбедност во прехранбената индустрија (HACCP, GMP, GVP);
Законски регулативи во Македонија кои се однесуваат на производите од анимално потекло и
споредбена анализа на истите законски регулативи во ЕУ и САД, од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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
Минимум потребни поени од
практична настава = 16
Минимум потребни поени од
семинарска работа = 2
Минимум потребни поени од
семинарска работа = 6
Минимум потребни поени од
проектна активност = 6

10
(десет)
(A)
посета на теоретска и
изработка на групна
изработка на индивидуална
друга практична работа или
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Успешност на модуларните тестови од минимум 2x15
поени = 30
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Лавли, Р., Кертис, Л.,
Дејвис, Џ.

Арс Ламина ДОО

2010

2.

Lund, B.M., BairdParker, T.C., Gould,
G.W.

Aspen Publishers,
Gaithersburg,
Marylend

2000

3.

Buncic, S.

CAB International

2006

4.

Mansel W. Griffiths

Woodhead Publishing
Limited

2010

5.

HirshC.D., Zee C.Y.

Водич за безбедност
во исхраната
(одредени поглавја)
The microbiological
safety and quallity of
food (одредени
поглавја)
Integrated food safety
and veterinay public
health (одредени
поглавја)
Improving the safety
and quality of milk –
одредени поглавја
Veterinary
microbiology –
одредени поглавја

Blackwell Science

1999

Наслов

Издавач

Година

HACCP and ISO
22000: Aplication to
Foods of animal origin
– одредени поглавја
Foodborne microbial
pathogens.
Mechanisms and
pathogenesis –
одредени поглавја
Прирачник за
контрола на
хигиената во
прехранбената
индустрија –
одредени поглавја
Општа хигиена

Blackwell Publishing,
Inc

2009

Springer science and
Bussines media, LLC

2008

Woodhead Publishing
Limited, Cambridge
England

2003

Ветеринарски
факултет, Београд
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Скопје

1991

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine

1984

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Arvanitoyannis, I.S.

2.

Bhunia, A.K.

3.

Leliverd, H.L.M.,
Mostert, M.A., Holan, J.
and White, B.

4.

Хрговиќ, Н.

5.

Данев, М.

6.

Милјковиќ, В.

Хигиена и
технологија на месо,
риби, јајца и нивни
производи –
одредени поглавја
Хигијена и
технологија млека –
одредени поглавја

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рурален развој
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7.
Број на ЕКТС
6
VII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови земјоделски
семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални односи; Односи меѓу
половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и процеси; Значење и
поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално планирање; Рурални сили;
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија; Индустријализација; Урбанизација;
Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална економија; Развој на современи концепции
за регионален развој; Теорија на извозна ориентација на регионот; Теории за модернизација;
Улогата на државата во развојот на просторот; Големината и функцијата на локалната самоуправа;
Регионален развој на Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.

22.2

проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

30

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото

Фолозофски
факултет-Скопје

1996

Регионална
економија

Економски
факултет-Скопје

2000

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Селекција на домашни животни
Анимална биотехнологија
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
7.
Број на ЕКТС
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Владо Вуковиќ
Предуслови за запишување на
Потребни се предходни познавања од предметите:
предметот
Зоологија, Биохемија, Основи на сточарското
производство и Популациска генетика во сточарството.
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.
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 облагороду-вањето 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80%
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Видовиќ В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Боројевиќ Катарина

2.

Schaeffer L.R.

3.

Van Vleck L.D.

10%

бодови

10%
5
(пет)
6
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Принципи и
методи
оплемењивања
животиња,

Нови Сад

1993

Наслов

Издавач

Година

Гени и
популација,
друго проширено
изданје
Linear models and
computing
strategies in
animal breeding
Selection index
and introduction
to mixed model
methods

Природноматематички
факултет, Нови Сад

1991

Universiti of Guelph,
Guelph, Ontarion

1993

Department of
Animal Science,
University of
Nebraska, Lincon,

1993
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на месо и преработки од месо
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Пејковски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од анатомија на
предметот
домашните животни, биохемија и микробиологија на
месото.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
1. Воведување на студентите во технологијата на производството, утврдувањето на квалитетот,
конзервирањето и преработката на месото. Студентите се здобиваат со потребни знаења за
совладување на технолошките процеси во производството на месото и преработкаите од месо,
дистрибуцијата и контролата на нивниот квалитет.
2. Стекнување основни вештини за водење на технолошките операции во производството и
преработката на месото, како и утврдувањето и контролата на квалитетот на преработките од
месо.
11. Содржина на предметната програма: Вовед; значење на месото во исхраната на луѓето; кланици;
добиток за колење, Транспорт и подготвување на добитокот за колење, Технологија на колење и
обработка на животните, Квантитативно проценување на трупови (половинки), Расекување и
категоризација на месото, Видови месо по потекло, Месо - градба и состав, Постмортални промени
во месото, Придружни производи и масти, Конзервирање на месото, Алати и машини во
индустријата за месо, Адитиви, Колбаси, Сувомесни преработки, Конзерви, Живинско и месо од
риби. Запознвање со одделенијата на кланиците и опремата, Операции во процесот на колење на
животните, Собирање и обработка на споредните производи од колењето, Оцена на закланите
животни на линија на колење, SEUROP стандард за свинско месо, Ладилници - опрема и функција,
Расекување на месото, Технологија на производство на колбаси, Технологија на производство на
сувомесни преработки, Технологија на производство на конзерви, Одредување на хемискиот состав
на месото, Утврдување бојата на и свежи-ната на месото (рН, NH3, Н2Ѕ), Оценување на сензорните
особини на месото, Утврдување свежината на риби, Расекување на 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.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Џинлески Борислав

2.

Данев Михаил

3.

Џинлески Борислав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Месо и
преработки од
месо
Хигиена и
технологија на
месо, риби и јајца
и нивни
производи,
Практикум по
месо и преработки
од месо

Наша книга, Скопје

1990

Скопје

1999

Универзитет Кирил
и Методиј, Скопје

1981

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Здравствена заштита на животните
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија, анатомија,
предметот
физиологија и репродукција на домашните животни
Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување основни познавања за патологијата на болестите, ветеринарната фармакологија,
органските, одгледувачките, заразните и паразитарните болести на домашните животни, особено
патологијата во интензивните системи на одгледување и нивната превентива
Стекнување основни вештини за неопходните зоотехнички мерки во интензивното сточарско
производство
11. Содржина на предметната програма:
Основи на патолошката анатомија, основи на ветеринарната имунологија, ветеринарната
фармакологија и дијагностика на болестите (болест, етиологија, атрофија, дистрофија,
циркулаторни нарушувања, воспалителна реакција, регенеративни процеси, тумори,
медикаментозни средства и форми, начини на апликација на медикаментите, значење на
ветеринарните лекови);
Органски болести (болести на кардиоваскуларниот и респираторниот систем, болести на органите
за варење и црниот дроб, болести на уринарниот систем, болести на перитонеумот, болести на
нервниот систем, болести на кожата, метаболички болести болести на ендокрините жлезди, лоши
навики кај домашните животни;
Приод и фиксирање на животните, план на клиничкото испитување. Општи и специјални методи на
клиничиот преглед, општи и специјални испитувања (анамнеза, национал, хабитус, тријас,
испитувања на кардио-васкуларниот систем, органи за дишење, органи за варење, урогенитални
органи, локомоторен и нервен систем);
Патологија на репродукцијата и болести на млечната жлезда и подмладокот (патологија на
гравидитетот, породувањето и пуерпериумо, стерилитет, болести на млечната жлезда, болести на
младите животни);
Дијагностика на болестите на гравидитетот, испитување на млечната жлезда, дијагностика на
маститисите - лабораториски и теренски методи, земање млеко проба за бактериолошка анализа;
Основи на хирургијата (асепса и антисепса, стерилизација на хируршки инструменти, преврски.
хируршки инструменти и материјали, прва помош при повреди, крвавење, каснување од змии,
пчели и стршлен, масажа, обезрожување на говедата, потковување, кастрација - безкрвна и крвна
метода)
Заразни болести (општа и специјална епизоотиологија, заразни болести причинети од бактерии,
заразни болести причинети од вируси, заразни болести причинети од габи, микотоксикози, методи
за дијагностицирање на заразните болести)
Паразитарни болести (протозоарни болести, хелминтијази, болести причинети од развојни облици
на паразити, болести причинети од ектопаразити, болести причинети од развојни облици на
инсекти, откривање паразити - флотациона и седимантациона метода, крвен размаз - откривање на
причинители на пироплазмозата);
Болести на живината / Превентвни програми (органски болести, паразитарни болести, заразни
болести);
Стрес и благосостојба кај домашните животни;
Превентивни програми во сточарското производство;
Закон за ветеринарно здравство. Легислатива во ЕУ,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Радостис О.М., Клајв
Г.Ц., Хинчклиф К.В.,
Констабл П.Д.

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)
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
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ветеринарна
медицина (учебник
за заболувањата на
говедата, коњите,
овците, свињите и
козите) – одредени
поглавја

Табернакул, Скопје

2010
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22.2

2.

Сеинсбери Дејвид

3.

Маџиров, Ж.

4.

Маџиров, Ж

5.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Loncarevic, A

Здравје на
живината и
менаџмент(кокошки
, мисирки, патки,
гуски и препелици)
– одредени поглавја
Ветеринарство

Ламина, РМ

2010

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1987

Практикум по
ветеринарство.
Второ преработено
и дополнето
издание
Zoonoses and
communicable
diseases common to
man and animals –
одредени поглавја

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1989

Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

2001

Наслов

Издавач

Година

Zdravstvena zastita
svinja u intenzivnom
odgoju

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

1997

2.

Panjevic, Dj

Zarazne bolesti
zivotinja-virusne
etiologije

3.

Lolin, M

Zarazne bolesti
zivotinja-bakterijske
etiologije

4.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION

Zoonoses and
communicable
diseases common to
man and animals

1991

1991

2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчелни производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7.
Број на ЕКТС
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Хрисула Кипријановска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги запознае студентите со технологијата на добивање на пчелните
производи, нивните својства, условите за чување, контрола на квалитетот и нивната употребна
вредност
11. Содржина на предметната програма: Вовед. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели
работнички). Развојни облици на членовите на семејството (метаморфоза). Анатомија и
физиологија на пчелите. Пчелни живеалишта. Технологија на добивање на пчелните производи
(добивање на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин отров). Хемиски состав,
органолептички и физички својства на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин
отров. Чување на пчелните производи. Методи за одредување на квалитетот на пчелните
производи. Употреба на пчелните производи во исхраната, медицината, козметиката. Добивање на
секундарни пчелни 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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Skenderov S., Ivanov C.
2.
3.
4.
5.
6.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчелни
производи
(компендиум од
предавања)

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година

Pcelinji proizvodi i
njihovo koriscenje
www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworl
d.com
www.masterbeekee
per.org
www.
beekeeping.com

Nolit, Beograd

1986
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стандарди на анимални производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драгослав Коцевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни базични предзнаења од сточарство,
предметот
свињарство, говедарство, овчарство, живинарство и/или
практична работа во наведените области или гранки на
сточарството
10. Цели на предметната програма (компетенции): стекнување знаења за квалитетот и пазарните
стандарди за млеко, различните типови месо и јајца
o Стекнување знаење за: пазарните стандарди за различните типови на месо, млекото и
јајцата
o Стекнување основни вештини за: препознавање на квалитетот и пазарните стандарди за
анималните производи
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Запознавање со реализацијата на курсот, Уредување на пазарите за анимални производи,
Организација на пазарите за млеко, Организација на пазарите за свинско месо, организација на
пазарите за говедско месо, организација на пазарите за овчо месо, организација на пазарите за
живинско месо, организација на пазарите за јајца, пазарни стандарди за млеко, пазарни стандарди
за свинско месо, пазарни стандарди за говедско месо, пазарни стандарди за овчо месо, пазарни
стандарди за живинско месо, пазарни стандарди за јајца.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации. Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација
и практично во лабораторија или живинарски фарми
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски)
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Коцевски Драгослав

2.

22.2

Коцевски Драгослав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сеинсбери Дејвид
2.

Mountney G.J, Parkhurst
R.C.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Технологија на
производство на
живинско месо,
работни белешки,
Технологија на
производство на
јајца, работни
белешки

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Наслов

Издавач

Година

Здравје и
менаџмент на
живината
Poultry products
technology

Арс Ламина ДОО,
Скопје

2010

Food products Press

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Контрола на квалитет и безбедност на храна со
прописи
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина од аспект на
физичко-хемиски, микробиолошки и органолептичките својства.
Содржина на предметната програма:
Вовед во тематската структура на курсот
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 – обележување
Микробиолочки критериуми
Прашалник за предусловни програми
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
Добри практики во примарно производство, Добра производна практика
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
Микробиолошки, Физички, Хемиски
Безбедност на прехранбените производи базирана на примена на АОККТ (ХАЦЦП)
Историјат. Законски барања
Дефинирање на опсегот на студијата
АОККТ тим
Опис на производот и процесот
Дијаграм ви производството на храна
Анализа на ризиците
Одредување на ККТ
Воспоставување на критични лимити, Воспоставување на корективни акции
Воспоставување на систем на верификација

10.
11.































Прв циклус студии
Четврта година /
7.
VIII семестар
Проф. д-р Соња Србиновска
Претходни општи предзнаења од

Број на ЕКТС
кредити

6
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Воспоставување на документација и процедура на чување на записи
 Валидација
Рапид алерт систем
Кодекс Алиментариус
ИСО стандарди, ИСО 9001, ИСО 17025, ИСО 22000
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски,
30
часови
теренски), семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
Анонимна анкета на студентите
наставата
22. Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Соња Србиновска
Работна скрипта
ФЗНХ
2009
За квалите и безбедност
на храна
2.
Grujic Radoslav, Nikola
Kvalitet i analiza namirnica
Beograd
2001
Marijanovic, Radovanovic
Radomir, Pooov Rajic
Jovanka, Kumic Jasmin,
3.
P.A.Luning , W.J.Marcelis.,
Food and Quality tool
Wageningen,
2002
W.M.F. Jongen,
management, Technoacademic
managerial aproach.
4.
Bernd van der Meulen,
Food safety Low in the EU
Wageningen,
2006
Menno van der Velde,
pers
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Raymond O’Rurke,
European Food law
Dablin
2001
2.
Euro-LEX - internet
3.
Pravo.org.mk
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Системи за безбедност во примарното сточарско
производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Анимална биотехнологија
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.
11.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
Академска година/семестар
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
Предуслови за запишување на
Базични предзнаења од анатомија, физиологија,
предметот
репродукција, технологија на одгледување на фармските
животни
Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во имплементацијата на системите за безбедност во целокупното примарно сточарско
производство, контролни точки и стандарди за безбедно производство
Содржина на предметната програма: Систем за безбедност во примарното сточарско производство:
Вовед во имплементацијата на системите за безбедност во целокупното фармско производство,
контролни точки и стандарди (формирање база на податоци, имплементирање на научни и
практични искуства, грижа и едукација на човечки ресурси); Формирање бази на податоци во
примарното фармско производство, дефинирање на контролни точки и стандарди (човечки ресурси,
еколошки план за одржување на рамнотежата во природата, менаџирање со барањата на системите
за безбедност); Хигиенска оцена на воздушната средина, хигиенска оцена на почвата, хигиенска
оцена на водата, меѓусебен однос на организмот и околината; 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); Екологија на отпадоците од фармското
производство, одржување на рамнотежата во природата, модернизација и механизација, постојано
усовршување на системите за безбедност; 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; Пресметување на
количеството ѓубре и урина од сточарските објекти, одредување на параметри - показатели на
зреењето на ѓубрето; Имплементација на системите за безбедност во сточарските фарми,
контролни точки и стандарди (одржување на рамнотежата во природата, човечки ресурси, системи
за идентификација на животните, хигиена на сместувањето, одгледувањето и експлоатацијата на
животните); Одредување на потребниот волумен на вентилација во објекти за сместување на
животни, пресметување на топлотен биланс во објекти за сместување на животни; Контролни точки
и стандарди при спроведување на ветеринарно-санитарните мерки во сточарските фарми, хумано
постапување со животните и транспорт; Дефинирање на контролните точки и стандарди во
примарното сточарско производство (местоположба на сточарските фарми, изградба на објекти,
контрола на штетници, човечки ресурси, спроведување на идентификациониот систем на локално и
национално ниво, хигиена на исхраната и напојувањето); Дефинирање на контролните точки при
спроведување на ветеринарно-санитарни мерки во примарното сточарско производство и
пополнување на check list; Практична примена на ДДД мерките, атестирање на ефектот од
извршената дезинфекција;
Систем за безбедност во примарното говедарско и овчарско производство
Системи за идентификација, хигиена на сместувањето, одгледувањето и експлоатацијата на
животните, хигиена на одгледувањето и исхрана на подмладокот, хигиенска оценка на крмивата;
Ветеринарно-санитарна контрола во примарното говедарско и овчарско производство;
Систем за безбедност во примарното млеко производство
Регистрација, хигиена на одгледувањето и исхраната на млечните грла; Ветеринарно-санитарна
контрола на млечните грла,превенирање на болестите на млечната жлезда; Контролни точки и
стандарди при молзењето, хигиена на молзењето, хигиена на опремата за молзење;
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Систем за безбедност во примарното свињарско производство
Избор на приплоден материјал, системи за идентификација, бази на податоци, хигиена и
одгледување на подмладокот; Хигиена на сместувањето, одгледувањето и исхраната на свињите;
Ветеринарно-санитарни мерки во примарното свињарско производство, хигиена и контрола на
штетници;
Систем за безбедност во примарното живинарско производство
Контролни точки и стандарди при хигиената на сместување и одгледување на живината (несилки и
пилиња), хигиена на исхраната и напојувањето; Ветеринарно-санитарни мерки во примарното
живинарско производство, хигиена и контрола на штетници и резидуи; Инспекциски надзор на
работниците, хигиена на транспортот и хумана експлоатација на живината;
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
15
часови
активности
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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
Mакедонски

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анонимна анкета на студентите
квалитетот на наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Маџиров, Ж
Зоохигиена, второ издание
Универзитет “Св. Кирил и
– одредени поглавја
Методиј” Скопје

21.
22.

Година
1997
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22.2

2.

Hristov S.

3.

Маџиров, Ж.

4.
5.

Asaj, A.
Buncic, S.

6.

Scientific and
Technical
Publication No.
580
PAN AMERICAN
HEALTH
ORGANIZATION

Zoohigijena – одредени
поглавја
Практикум по зоохигиена,
трето преработено и
дополнето издание
Higijena na farmi i u okolisu
Integrated food safety and
veterinay public health
(odredeni poglavja)
Zoonoses and communicable
diseases common to man
and animals – одредени
поглавја

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Loncarevic, A
Zdravstvena zastita svinja u
intenzivnom odgoju
2.

Panjevic, Dj.

Zarazne bolesti zivotinjavirusne etiologije

3.

Lolin, M.

Zarazne bolesti zivotinjabakterijske etiologije

4.
5.
6.

Asaj, A.
Asaj, A.
Asaj, A.

Dezinfekcija
Deratizacija u praksi
Zdravstvena dezinsekcija u
nastambama i okolisu

Univerzitet u Beogradu,
Poljoprivredni fakultet
Универзитет “Св. Кирил и
Методиј” Скопје

2002

Medicinska naklada, Zagreb
CAB International

2003
2006

Pan American Sanitary Bureau,
Regional Office of the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C. 20037
U.S.A.

2001

Издавач

Година

Univerzitet u Beogradu,
Fakultet veterinarske
medicine
Univerzitet u Beogradu,
Fakultet veterinarske
medicine
Univerzitet u Beogradu,
Fakultet veterinarske
medicine
Medicinska naklada, Zagreb
Medicinska naklada, Zagreb
Medicinska naklada, Zagreb

1997

1997

1991
1991
2000
1999
1999

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА АНИМАЛНА
БИОТЕХНОЛОГИЈА СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА
ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски
инженер/студиска програма: Анимална Биотехнологија
Времетраење на студиите: 4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Добиточно производство (сточарство), Рибарство, Пчеларство, Биотехнологија,
Преработка на анимални производи, Ветеринарна медицина, друго
Научна област: Говедарство, Свињарство, Овчарство, Живинарство, Генетика и селекција на
домашни животни, Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло,
Исхрана и диететика на животни, Пчеларство, Циприниди, Анатомија на животни, Зоохигиена,
друго
• 7200 часови
• Одбрана на дипломски труд
• Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: Анимална
биотехнологија
• Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
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Тип на
дескриптори

Циклус на
студии

Дескриптори на квалификациите

Знаење и
разбирање

Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање
кое се надоградува врз база на општото средно образование,
особено во основните подрачја на земјоделската наука и пракса,
производството и контрола на храната, како и сродните природни,
технички и агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања
во областите на Говедарство , Свињарство, Овчарство,
Живинарство, Генетика и селекција на домашни животни, Хигиена
и технологија на производи и суровини од животинско потекло,
Исхрана и диететика на животни, Пчеларство, Анатомија на
животни, Физиологија, Биохемија, Молекуларна биологија,
Зоохигиена, Животинска биотехнологија.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на полето на проучување,
законската легислатива, ги следи новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да интерпретира
лабораториски и теренски резултати, да дава препораки, да
работи индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во добиточното
производство,
одгледувањето, исхраната, зоохигиената и
здравствена заштита на животни, производството на квалитетна и
здрава храна од анимално потекло со професионален пристап во
искористување на природните ресурси и заштитата на животната
средина.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и
анализира проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски
резултати, да развива практични и теоретски решенија и
препораки, да помага во спроведување на законската легислатива
поврзана со полето на студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките
на полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите
кога решава практични или теоретски проблеми, да превземе
активност на база на сопствено искуство, да изнајде соодветно
решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање
и слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
Покажува
способност
за
континуирана
едукација
и
професионален развој во различни полиња и презема иницијатива
за стекнување знаења и учење со висок степен на независност.
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СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ / МОДУЛИ: АНИМАЛНИ И РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ /:
Хемија
Процесна техника
Микробиологија
Агроклиматологија
Механизација
Статистика
Развој на хумани ресурси
Генетика
Екологија
Ботаника
Зоологија
Основи на економија
Агроменаџмент
Основи на сточарско производство
Биохемија
Аналитичка хемија
Педологија
Молекуларна биологија на животинска клетка
Економика на земјоделството
Генетски модифицирани организми
Современи генетски методи
Познавање на тутунската суровина
Технологија на храна за животни
Познавање на житата
Анатомија и физиологија на домашни животни
Познавање на индустриски култури
Пчелни производи
Аграрна политика
Рибарство
Технолошка микробиологија
Самоникнати хранливи и отровни растенија
Коњарство
Екосточарство
Познавање на грозјето
Технологија на говедарско производство
Овошни култури
Технологија на живинарско производство

421
423
425
427
429
431
433
435
437
439
441
443
445
447
449
451
453
455
457
459
461
463
465
467
469
473
475
477
479
481
483
485
487
489
491
493
495
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Познавање на зеленчук
Технологија на овчарство и козарско производство
Микробиолошки опасности во храна
Фуражно производство
Преработка на овошје
Технологија на производство на свињи
Преработка на жито и брашно
Teхнологија на млеко
Преработка на зеленчук
Технологија на месо
Технологија на месо и преработки од месо
Преработка на овошје и зеленчук
Преработкa на поледелски производи
Производство на вино
Хигиена и санитација во производството на храна
Производство на слад и пиво
Преработки од млеко
Производство на масло и шеќер
Преработки од месо
Рурален развој
Лековити и зачински растенија
Технологија на млеко и млечни преработки
Производство на безалкохолни пијалаци
Стандарди на анимални производи
Обработка и преработка на тутун
Контрола на квалитет и безбедност на храна со прописи
Технологија на алкохолни пијалаци
Системи за безбедност во примарното сточарско производство
Трошоци и калкулации
Маркетинг на земјоделски производи
Технологија на алкохолни и безалкохолни пијалаци
Берба и постбербени технологии на овошје
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
Хемиско-физички опасности во храна

497
499
501
504
506
508
511
513
515
517
519
521
523
525
527
531
533
536
538
540
542
544
546
548
550
552
555
557
560
562
564
566
568
570

Заеднички содржини:
Предметните програми: Хемија, Агроклиматологија, Процесна техника, Развој на
хумани ресурси, Екологија, Ботаника, Биохемија, Основи на економија,
Зоологија, Генетика, Микробиологија, Педологија, Основи на растителното
производство, Статистика, Економика на земјоделството, Аналитичка хемија,
Технолошка микробиологија, Преработки од фуражни култури се наоѓаат во
модул анимални преработки поради идентичност на предметните програми со
модулот.
СОДРЖИНА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма:
Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот, атомското јадро и електронската
обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички модел на атомот, класификација
на елементите во периодниот систем, структура на молекулата, хемиски врски и валентност,
хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и редукција, колоидни
системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999

422
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процесна техника
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Иле Цанев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн.
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 време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
60
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц.д-р Иле цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника
–интерна скрипта
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%
Македонски

(A)
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10
часови
16.2
Самостојни задачи
10
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3
Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М.
2.
3.
4.

Penzar I., Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

70

часови

60

бодови

20

бодови

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија
со климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Таневски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за тракторите и земјоделските машини, техничките и технолошките решенија
во изведувањето на сите важни работни операции во земјоделското производство. Покрај тоа да ја
совладаат практичната примена, правилното користење и нивните експлоатациони карактеристики.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Трактори. Општо за тракторите како моторни возила. Класификација на тракторите.
Составни делови на тракторот. Мотор со внатрешно согорување - основни делови на моторот.
Преносен механизам-трансмисија, преден мост, механизам за движење и систем за управување и
кочење. Додатни уреди на тракторот. Машини и уреди за обработка на почвата. Машини за
ѓубрење, сеидба, садење и расадување. Машини за заштита на растенијата и наводнување.
Машини, уреди и опрема за подготовка на сено, зелена сточна храна и силажа. Машини за жетва и
вршидба. Машини за берба на пченка, чистење, сортирање и сушење на зрното. Машини за вадење
на шеќерна репа и компир. Машини за берба на влакнодајни култури и тутун. Машини во
градинарското производство. Машини во лозаро-овоштарското производство. Машини и опрема во
краварските, свињарските, живинарските и овчарските фарми. Експлоатациони и влечни својства на
тракторот. Моќ на тракторскиот мотор. Биланс на моќта-губење на ефективната моќ. Моќ на
потегницата, ременицата и приклучното вратило на тракторот. Пресметување на потрошувачката
на погонските материјали. Експлоатациони карактеристики на земјоделските машини. Влечен отпор.
Влечен отпор на агрегатот. Влечен отпор на плуговите и останатите приклучни машини и орудија.
Ускладување на влечниот отпор и приклучната машина со влечните карактеристики на тракторот.
Составување на машино-тракторски агрегат. Работа (кинематика) на агрегатот на парцелата.
Производност на машинскиот агрегат. Проектирање на структурата на машино-тракторскиот парк
на стопанствата (енергетски графикон, систем на погонски и приклучни машини за производство на
одредена култура според технолошката карта). Основни принципи за избор на машино - тракторски
парк и некои проблеми при користењето. Степен на механизираност за производство на одредена
култура. Анализа на постојната состојба на машино-тракторскиот парк, расходување на дотрајани и
набавка на нови сретства за механизација.
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови

429

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
30+30+10=70
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
20
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драги Таневски

бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Мотори со
внатрешно
согорување

Просветно делоСкопје

2000

Просветно делоСкопје
Просветно делоСкопје

1999

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1999

Механизација

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

2012

Наслов

Издавач

Година

2.

Драги Таневски

Трактори

3.

Драги Таневски

4.

Драги Таневски

Механизација на
поледелското
производство
Механизација на
сточарското
приоизводство

5.

Драги Таневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски
9.
Предуслови за запишување на предметот
Претходни општи предзнаења од математика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

9

од 91 бода до 100 бода 10
Редовно следење на настава

(B)

(девет)
(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и
економија

Економски
Факултет

1999

432
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
433
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18.

19.
20.
21.
22.

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10
10

бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година

434

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Ивановска,
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски,
Доц. 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.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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14.
15.

16.

17.

18.

Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

19.

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

10

бодови

40

бодови

10
5
6
7
8
9

бодови
(пет)
(F)
(шест)
(E)
(седум)
(D)
(осум)
(C)
(девет)
(B)

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
435

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.

22.2

2.

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

3.

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

Ред.
број
1.

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска С.,
Скопје

2002

Интерна
скрипта за
вежби - Работна
тетратка по
генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи
по генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова

22.1

22.2

2.

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

3.

Krohne D.T.

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.
General ecology
Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Издавач

Година

Benjamin/Cummings
Science Publishing.
Wadsworth Publishing
Company.

2000

Oxford University
Press,
New York

1997

1998

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Ecology of Fresh
Waters
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година / II
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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.

13.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

60+30+90 = 180 часови
Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1
активности
15.2
Други форми на активности

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

80
10
10

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Редовност на вежби и предавање на хербар

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

22.2

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
БОТАНИКА

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

Практикум по ботаникаанатомија на растенијата

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Скрипта за лабораториски
вежби по ботаника
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов
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Издавач

Година

НИО“Студентски
збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”, Скопје

1994
1983
2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Преработка на земјоделски производи
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
II семестар
кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Доц. д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.,
Беличовска К.
2.

22.2

Списанија

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок,
Скопје

2009

Глас на животните
1-9

Срце за
животните, Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Таки Фити
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Агроменаџмент
Преработка на земјоделски производи
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
7.
II семестар
Доц. д-р Ана Котевска
-

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
Содржина на предметната програма:
1. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
2. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
3. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
4. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
5. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
6. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
7. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
8. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен
мал бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и
слабости на малиот бизнис.
9. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
10. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски,
30
теренски), семинари, тимска работа
16.1
16.2

Други форми на
активности

Проектни задачи
Самостојни задачи

часови
часови

15
15
75

часови
часови
часови

80
10
10

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

бодови
бодови
бодови
(пет)
(F)
(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)
Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев T., Арсовски Б.

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот.

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент,
Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Градинарство и цвеќарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
II семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
III семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

6

Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
10
часови
16.3
Домашно учење
65
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
до 50 бода
5
(пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест) (E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson, Michael
M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ
практична настава
по биохемија
Биохемија
Биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

ФЗНХ

2007 - 2011

Форум
Медицинска књига
- Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аналитичка хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од општа неорганска и
предметот
органска хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните принципи на аналитичката хемија.. Стекнување на
практично искуство за користење на аналитички методи за определување на хамески параметри
што го карактеризираат квалитетот и безбедноста на храната.
11. Содржина на предметната програма:
Улогата на аналитичката хемија во контролата на квалитетот и безбедноста на храната, Земање на
примерок, вагање, растворање на примерок, методи на раздворување, дестилација и испарување,
екстракција, фактор на искористување и фактор на раздвојување, Електро хемија, потенциометрија,
директна потенциометрија, мерење на pH вредност, потенциометриска титрација, титрација на
киселобазни системи, Колориметриски, фотометриски и спектрофотометриски методи, основни
принципи, покорување на Beero-овиот закон, Пламенфотометрија и принцип на работа на
пламенфотометар, Атомска апсорпциона спектроскопија, осетливост на определувањата и пречки,
Масењна спектрометрија, принцип на работа на МС, видови на јони во МС, интерпретација на
масени спектри, Ултравиолетова спектроскопија, теоретски основи, молекулски орбитали, UV
спектри, инструменти, интерпретација на UV спектри, примена на UV спектрофотометријата во
аналитичката хемија, квалитативна и квантитативна анализа, Хроматографија, физичко-хемиски
основи и класификација на хроматографските методи, физичко-хемиски основи на
хроматографскиот процес, атсорпција и распределба, теорија на хроматографски методи, фактори
што влијаат на процесот на раздвојување и класификација на ХМ, Гасна хроматографија, Принципи
на GC, Основни делови на GC, Високо ефикасна течна хроматографија, Начини на раздвојување во
HPLC, избор на начинот на раздвојување, предност на HPLC, Основни делови на течен хроматограф,
Тенкослојна хроматографија, основни принципи, атсорпциска тенкослојна хроматографија,
поделбена TC. Јоноизменувачка TC, фактори што влијаат на хроматографскиот процес, линеарна
дифизија, атсорбенти, мобилни фази, квалитативна и квантитативна анализа, Хроматографија на
хартија, техника на изведување, Јоноизменувачка хроматографија, органски јонски изменувачи Гел
хроматографија
Практична настава: Дестилацијана алкохол, Екстракција на пестицидот - 2, 4 Д киселина,
Потенциометриска титрација- определување на концентрација на оцетна киселина, Определување
на витамин Ц во лимон, кора, сок и пулпа, Спектрофотометриско определување на  каротин во
зеленчук -морков, Определување на вкупни шеќери во овшје и зеленчук, Спектрофотометриско
определување на  каротин во овошје – папаја, Пламенфотометриска анализа, Хроматографија во
колона, HPLC, Хроматографија на хартија, Квалитативно определување на амино киселини, Атомска
атсорпциона спектроскопија, Гасна хроматографија
12. Методи на учење:
o Теоретската настава се реализира со: предавања во PowerPoint, дискусии, изучување на практични
примери, изработка на групни семинарски задачи.Практичната работа се реализира во
лабораторија со индивидуална работа на одреден проблем.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+45+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

15
15
60

часови
часови
часови

40

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Јелена Савич, Момир
Савич,
2.

М. С. Јовановиќ,

3.

Ј. Мишовиќ, Т. Аст,

бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аналитичка хемија
скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки и
храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Основи аналитичке
хемије (класичне
методе)
Електроаналитичка
хемија

Свијетлост
Сарајево.

1990

Технолошкометалуршки
факултет,
Београд,
Технолошкометалуршки
факултет, Београд

1988

Инструменталне
методе хемијске
анализе,
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јосиф Митрикески
Проф. д-р Татјана Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
теренски), семинари,
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
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ

Наслов

Издавач

Година

Педологија

1993

2.

Митрикески Ј., Миткова Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
University of
Cambridge, 5th Edition

Наслов

Издавач

Година

Handbook of
Soil Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2003

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Молекуларна биологија на животинска клетка
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
III семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија и генетика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со молекуларната организација на животинските геноми, нивните заеднички
карактеристики, како и разликите кои се јавуваат кај нив. Оваа наставна дисциплина вклучува и
запознавање со клетката и нејзината внатрешна организација. За да се напрваи комплетна слика за
функцијата на клетката како основна структурна и функционална единица од посложените системи,
наставната дисциплина опфаќа и поглавје за меѓуклеточната комуникација.
11. Содржина на предметната програма:
Клетка, геном и синтеза на протеини
Структура на протеините и нивна функција
ДНК и хромозоми
Репликација на ДНК и процес на рекомбинација
Од ДНК до протеин
Експресија на гени
Манипулација со ДНК, РНК и протеини
Мембрана и мембрански транспорт
Клеточни органели и везикуларен транспорт
Цитоскелет
Делба на клетката, клеточен циклус и програмирана клеточна смрт
Меѓуклеточен матрикс и спојување на клетките
Полови клетки и фертилизација
Животински геноми
12. Методи на учење:
Предавања пропратени со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на групни
проектни задачи
Практичната настава ќе биде преку демонстрирање или евентуално групно изведување на вежбите.
Дел од наставата ќе се изведува во студентската Лабораторија за Биохемија и молекуларна
биологија, но заради специфичноста на одредени вежби, тие ќе бидат одржани во Лабораторијата
за ГМО која е опремена со најсофистицирани инструменти.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
455
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Harvey Lodish
2.
Rudvinski & Graves
3.
Сашко Панов
4.

Zoran Popovski
Blagica Dimitrievska

5.

Desmond Nicholl

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Macdonald Wick

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Molecular Cell Bilogy
Mammalian genomes
Молекуларна
биологија – скрипта
Molecular methods in
animal science manual
Introduction To Genetic
Engineering,

Oxford press
Cabi Publishing
ПМФ

1996
2009
2008

ФЗНХ

2002

Springer

2000

Наслов

Издавач

Година

Molecular methods

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Поледелство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
15
часови
16.2
Самостојни задачи
15
часови
16.3
Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
457
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски институтСкопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетски модифицирани организми
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
Организатор на студиската програма
4.
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
9.
Предуслови за запишување на предметот
Претходни општи предзнаења од молекуларна
биологија и генетика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Во тек на семестарот ќе бидат разработени теми поврзани со создавањето, пуштањето во промет и
контролата на ГМО базирани на примери од секојдневниот живот, притоа барајќи ги објаснувањата
во рекомбинантната ДНК технологија. Ќе бидат разгледани и методите кои се користат при
производството на ГМО, како и добрите и лоши страни на нивното креирање и користење. Посебен
акцент ќе се стави на мислењата за ГМО во минатото, сега и во иднина.
11. Содржина на предметната програма:
Историјат на генетските модификации и рекомбинантна ДНК технологија
Методи за трансформација
Молекуларна организација на конструктот
Видови на модификации
Генетските модификации, човечкото здравје и животната средина
Детекција на ГМО на протеинско ниво
Детекција на ГМО на ДНК ниво
Законска регулатива во ЕУ
Законска регулатива во Република Македонија
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се изведува преку презентации кои ќе бидат достапни за студентите во
електронска форма пропратена со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на
семинари
Заради специфичноста на предметот и опремата која е потребна за изведување на вежбите,
практичната настава ќе се одвива во Лабораторијата за ГМО опремена со најсофистицирани
инструменти, преку демонстрирање или евентуално групно изведување на вежбите.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
80
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Благица Димитриевска
2.

Knut Heller

3.

Kasim Bajrovic I sar.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Andersen

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Методи за
контрола на ГМО
во храна
Genetically
engineered food
Uvod u genetsko
inzenjerstvo

ФЗНХ

2009

WILEY-VCH Verlag
GmbH & Co. KGaA
Univerzitet u Sarajevu

2006

Наслов

Издавач

Година

Genetics

Fairbanks

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи генетски методи
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
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
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
III семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски,
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од генетика
предметот
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 п роизводство. Протопласти и соматска
хибридизација.
 Рекомбинантна ДНК технологија (ензими, вектори, плазмиди, клонирање, олигонуклеотиди)
PCR – полимеразно верижна реакција. Електрофореза (типови и примена на електрофореза).
 Генетски маркери и нивна поделаба. 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.
 Селекција на растенија со помош на молекуларни маркери.
 Генетско мапирање и детекција на генетски полиморфизам кај популации. Конструкција на
генетски мапи.
 Примена на молекуларни маркери во евалуација на растителни генетски ресурси.
 Биоинформатика. Примена на биоинформатички програми во растителна генетика и
биотехнологија.
 Генетски трансформации кај растенија. Методи на генетски трансформации.
 Трансформација и регенерација на генетски трансформирани растенија. Селективни маркери
и детекција на генетски трансформирани растенија.
 Генетски трансформации кај растенија за подобрување на толерантноста кон биотски и
абиотски фактори.
 Примена и застапеност на генетски модифицирани култури во светско производство. Етички
аспекти на генетски трансформации и потенцијални ризици од генетски трансформирани
организми.
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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови (4+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

50

бодови

40

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Desmond S.T. Nicholl.
2.

H.S. Chawla

3.

Dominique de Vienne

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови
(F)
(E)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

An Introduction to
Genetic Engineering
Introduction to
Plant Biotechnology
Molecular Markers
in Plant Genetics
and Biotechnology

Cambridge
University Press
Science Publisher

2002

Science Publisher

2003

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)

втор и трет циклус на студии
Познавање на тутунската суровина
Преработка на земјоделски производи
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Втора година /
IV семестар

6.

Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Проф. д-р Златко Арсов
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, физиологија,
предметот
производство на тутун
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за вредноста и употребната вредност на тутунот, преку изучувањето на
технолошките и био-хемиските карактеристики на тутунот. Запознавање со карактеристиките на
трговските типови тутун. Стекнување основни вештини за стандардите за трговска манупулација на
тутунот со одредување на квалитетот на тутунската суровина
Содржина на предметната програма:
Предмет, значење и намена на тутунската суровина. Технолошки карактеристики на тутунската
суровина. Биохемиски карактеристики. Вреднување на квалитетот на тутунот (поважни услови за
формирање на квалитетот на тутунот, научно оценување на квалитетот, полна кондиција,
дегустација и репрезентативна хемиска анализа).
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, одбрана
на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З. Кабранова
Ромина

2.

Боцески Д.

3.

Боцески Д.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Познавање и
обработка на
тутунската
суровинаПрактикум
Познавање и
обработка на
тутуската суровина
–второ издание
Познавање и
обработка на
тутуската суровина
– прво издание

Факултет за
земјоделски
науки и хранаСкопје

2011

Прилеп

2003

Прилеп

1984

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на храна за животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од земјоделска техника, математика,
предметот
статистика поледелство со фуражно производство, основи
на исхрана на животните, применета исхрана на
животните
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со видовите на крмите кои се користат во исхраната на домашните
животни. Исто така, студентите се запознаваат и со технологијата, односно начинот на
производство на различни видови и типови на добиточна храна
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во предметот
Класификација на крми
Крми од растително потекло и начини на нивно конзервирање
Крми од животинско потекло
Квасци и други клеточни крми
Извори на витамини
Адитиви
Составување на оброци, смески и премикси
- Различни постапки за обработка на концетрираните крми
- Критериуми за оценка на добиточната храна
- Видови и типови на индустриски произведена добиточна храна
- Технолошки постапки при прием на суровини и производство на крмни смески
- Технолошки постапки при производство на премикси
- Контрола на квалитет на крмните смески
- Закон за добиточна храна и правилници за квалитет и безбедност на добиточна храна
12.

13.
14.
15.

16.

17.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милосављевиќ, З.,
Пауча, Б.:
2.
Каливода, М.:
3.

Ѓорѓиевски, С.:,

4.

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

5.

Glamočić, D

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

15

бодови

15

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Сточна храна,

Agronomski fakultet,
Cacak, RS
Veterinarni fakultet,
RH
ФЗНХ

1978

Poljoprivredni
fakultet, Beograd, RS

1977

Ishrana preživarapraktikum

Poljoprivredni
fakultet u Novom
Sadu, RS

2002

Наслов

Издавач

Година

Крмива
Работна скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни
Praktikum ishrane
domaćih životinja
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на житата
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
педологија, агрохемија, механизација
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o
Стекнување знаења за основните карактеристики и производните особености на зрнестите
жита, како основа за вклучување во производство.
o
Стекнување на основни вештини за практично распознавање на предметните култури
според морфолошките својства и применување на потребните агротехнички мерки за
стабилизирање и зголемување на производството и квалитетот на производите.
11. Содржина на предметната програма:
Изучување на претставниците од зрнестите житни растенија, Стопанско значење, распространетост,
морфолошки и биолошки својства, природни услови за одгледување, агротехнички мерки во текот
на одгледувањето и прибирање.
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, одбрана
на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

2.

Гоце Василевски

3.

Гоце Василевски, Пенчо
Николов

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jevtić, S., Shuput, M.,
Gotlin, J., Pucarić, A.,
Miletić, N., Klimov, S.,
Gorgevski, J., Shpanring,
J., Vasilevski, G.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зрнести и
клубенести
култури-постојан
учебник
Зрнести и
клубенести
културипрактикум
Оризпроизводство и
преработкамонографија

eXpressive
graphics-Скопје

2004

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“Скопје

1994

Трибина
македонска-Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Posebno ratarstvo Univerzitetski
udžbenik

Naučna knjigaBeograd

1986
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Анатомија и физиологија на домашни животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
9.
Предуслови за запишување на
Пред да започнат со реализација на курсот, студентите
предметот
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:
ПРЕДАВАЊА
Модул
Недели
Тема
Наставник
Часови
Вовед, дефиниција, поделба, описни
1
термини и области, организациј
и
3
класификација на коските
Остеологија на локомоторен апарат 2
3
рбетен столб, градниот кош глава и рат Проф. д-р Мирче
I
Зглобови и др. видови на поврзување на Наумовски
3
коските, Мускули на главата и вратот,
3
трупот и екстремитетите
Градниот кош, белите дробови, срцето и
4
3
крвните садови
Абдомен - градба на органи, крв. садови
5
3
и лимфни јазли
Репродуктивните органи, Анатомија на Проф. д-р Мирче
6
3
II
уринарниот систем
Наумовски
ЦНС- организација, градба, нерви,
7
сетилни органи, анатомија на риба и и
3
анатомија на кокошка
Вовед, дефиниција, поделба,
8
Физиологија на клетката, хомеостаза,
3
функции на крвта, имунитет
Циркулација и крвоток (мал,голем...),
Проф. д-р Мирче
III
9
Физиологија на срцето, ЕКГ, крвен
3
Наумовски
притисок и негова регулација
Механизам на дишењето, белод обни
10
волумени и капациет , регулација на
3
дишењето
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11
12
13
IV

1
15

Варење на храната во дигестивниот
систем, преживање, тимпанија
Празнење на цревата, функција на
црниот дроб и ресорција на харната
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 органианализатори, Ендокринологија

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Модул Недели
Тема
Вовед, дефиниција, поделба, описни
1
термини и области, организација и
класификација на коските
Остеологија на локомоторен апарат 2
рбе ен столб и градниот кош
I
Зглобови и др. видови на поврзување на
3
коските, Мускули на главата, вратот и
трупот
Мускули на екстремитетите, Градниот
4
кош, белите дробови, срцето и крвните
садови
Абдомен - градба на органи, крв. садови
5
и лим ни јазли
Репродуктивните органи, Анатомија на
6
II
уринарниот систем
ЦНС- организација, градба, нерви,
7
сетилни органи, анатомија на риба и и
анатомија на кокошка
Физиолошки методи на истражување,
градба на клетката и видови на
8
транспорт (размена) на материи,
добивање на плазма и серум, пуферски
капац тет на крв
Броење на Е, Л и хематокрит,
леукоцитарна формула, коагулација на
9
крв, одредување на хемоглобин, крвни
III
групи и СЕ
Дивижења на жабешкото срце,
влијанието на јоните врз срцевата,
10
работа, аускултација на срцето и мерење
на крв. притисок
Термометрија, фреквенција на дишењето
11
и витален капацитет
12
Варење во усната празнина
Варење во желудникот и
13
предже удниците
Варење во и цревата и испитување на
IV
14
жолчниот сок, физички, хемиски и
микроскопски преглед на урина
Подготовка на нервомускулен препарат
15
од жаба, испитување на рефлекси
470

3
3
3
Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3

Наставник

Часови
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2

2

М-р Сњежана
Тројачанец

2

2
2
2
2
М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Методи на учење:
Предавања
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.
Вежби
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, каде истите се запознаваат со градбата на коските,
зглобовите, мусклите и органите директно и преку слајд презентации. Вежбите по физиологија ќе
се реализираат во студентска лабораторија наменета за практична настава по предметите
биохемија и физиологија. Тие се составени од индивидуална и групна (тимска) работа на
студентите, каде истите се запознаваат со работа во физиолошката лабораторија, како и со мерките
на претпазливост и соодветно ракување со различни уреди, прибор и хемикалии. Се изучуваат
лабораториски испитувања за определување на крвните елементи, и др. крвни анализи, работата
на срцето, мерење на пулсот, температурата крв. притисок, дишењето, варењето на храната,
испитувања на урина и рефлекси. Во текот на семестарот предвидена е и една теренска вежба.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

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)
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.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
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22.2

1.

Петков, К,

Анатомија на
домашните
животни

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје

1993

2.

Петков, К.
Sjaastad, Ø. V., Hove, K.,
Sand, O.

4.

William O. Reece, Ed.

Dukes’ physiology
of domestic animals

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје
Scandinavian
Veterinary Press
Oslo
The 12th ed. Cornell
University
Press. Ithaca and
London

2000

3.

Физиологија на
домашните
животни
Physiology of
domestic animals

5.

Стојић, В.

Ветеринарска
физиологија

Научна књига
Београд

1996

Наслов

Издавач

Година

Anatomski atlas
domaćih životinja I,
II i III dio
Osnovi hematologije
životinja
Fiziologija probave i
resorpcije u
domaćih životinja,
Medicinska
fiziologija 11.izdanje
Textbook of
veterinary
physiology. 3nd
edition
Veterinary
Hematology. 5th ed.

Jugoslavenska
medicinska naklada

1980

Naučna knjiga
Beograd
Školska knjiga
Zagreb

1984

Medicinska naklada,
Zagreb
W. B. Saunders
Company,

2006

Schalm´s Lippincott
Williams&Wilkins

2000

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Popesko, P.
2.

Rusov Č.

3.

Stilinović Z

4.

Guyton A. C., E. Hall

5.

Cunningham, J. G.:

6.

Feldman, B. F.,J. G. Zinkl,
N. C. Jain
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на индустриски култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
IV семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Педологија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со поважните представници од маслодавните, влакнодавните и културите за
производство на шеќер со примена одделни агротехнички мерки за остварување на повисоко
производство.
11. Содржина на предметната програма:
Поделба на индустриските култури
Култури за производство на влакно (стопанско значење, агротехнички мерки, времена
прибирање/жетва):
Памук
Коноп
Лен
Култури за производство на масло (стопанско значење, агротехнички мерки, времена
прибирање/жетва):
Сончоглед
Маслодавна репка
Афион
Кикирики
Сусам
Култури за производство на шеќер (стопанско значење, агротехнички мерки, времена
прибирање/жетва):
Шеќерна репа
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мирко Гагро
2.

Зоран Димов

3.

Петар Егуменовски
&Зоран Димов

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Инудстриско биље

LURA Group,
Загреб
учебник

1998

Графомак, Кичево

2002

Издавач

Година

Инудстриски
култури
Практикум по
инудстриски
култури
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчелни производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Хрисула Кипријановска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги запознае студентите со технологијата на добивање на пчелните
производи, нивните својства, условите за чување, контрола на квалитетот и нивната употребна
вредност
11. Содржина на предметната програма: Вовед. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели
работнички). Развојни облици на членовите
на семејството (метаморфоза). Анатомија и
физиологија на пчелите. Пчелни живеалишта. Технологија на добивање на пчелните производи
(добивање на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин отров). Хемиски состав,
органолептички и физички својства на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин
отров. Чување на пчелните производи. Методи за одредување на квалитетот на пчелните
производи. Употреба на пчелните производи во исхраната, медицината, козметиката. Добивање на
секундарни пчелни 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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
475
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Skenderov S., Ivanov C.
2.
3.
4.
5.
6.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчелни производи
(компендиум од
предавања)

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година

Pcelinji proizvodi i njihovo
koriscenje
www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com

Nolit,
Beograd

1986
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
2. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
3. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика
на квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
4. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
5. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
6. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
7. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи.
Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

80

бодови

10

бодови

10
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна
трговија и
земјоделство

Нампрес, Скопје

2009

Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рибарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
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.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Водата како `ивотна 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, Еконоика 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M..
2.

Група автори

3.

Христовски М.,
Стојановски С.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Рибите во
Македонија
Слатководно
рибарство

Жаки-Скопје, Скопје

1995

Рибозаједница,
Загреб и Јумена,
Загреб
Национален форум
за заштита на
животните на
Македонија

1982

Издавач

Година

Биологија,
одгледување и
болести на рибите

Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технолошка микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се добијат сознанија за улогата на микроорганизмите пти конзервиранјето на земјоделските
производи и нивна заштита од расипување
11. Содржина на предметната програма:
Микроорганизми и микробиолошки процеси во млекото и производи од млеко
Микроорганизми и микробиолошки процеси во месо и производи од месо и риби
Микроорганизми и микробиолошки процеси во овошјето и зеленчукот
Микроорганизми и микробиолошки процеси во безалкохолните и алкохолните пијалоци
Микроорганизми и микробиолошки процеси во зрното, брашното и тестенините
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+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
2.

22.2

Ј. Зибероски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
микробиологија
Микробиологија
на храна

Табернакул

2006

Интерна скрипта

2009

Наслов

Издавач

Година

482

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Самоникнати хранливи и отровни растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Елизабета Мискоска – Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Ботаника
предметот
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 прехрамбен 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; Прехрамбена 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grlić. Lj.

2.

Maretić. Z.

3.

Forenbacher. S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Šilić. Č.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
Редовност на вежби

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Enciklopedija
samoniklog
jestivog bilja

August Cesarec.
Zagreb

1986

Naše otrovne
životinje i bilje
Otrovne biljke i
biljna otrovanja
životinja

Stvarnost. Zagreb

1986

Školska knjiga.
Zagreb

1998

Наслов

Издавач

Година

Šumske zeljaste
biljke

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

1988

Naučna knjiga,
Beograd

1989

2.

Šilić. Č.

Atlas drveča i
grmlja

3.

Danon. J, Blaženčić. Ž.

Hranljivo, lekovito,
otrovno I začinsko
bilje

484

1988

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Коњарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
IV семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ѓоко Буневски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од основи на сточарско
предметот
производство, анатомија, физиологија и биохемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на технологијата на одгледување коњи
Стекнување знаење за: значење, раси, сродници, селекција, репродукција, основи на исхрана,
производство на млеко и месо, сместување на коњите.
Стекнување основни вештини за технологијата на одгледување коњи.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Биолошки особини кај коњите, Потекло и сродници на коњите, Раси коњи, Селекција на
коњите, Репродукција на коњите, Основи на исхрана, Тренинг, Турнирски дисциплини, Сместување
на коњите
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест) (E)

19.
20.

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

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Трајковски и
Ѓ. Буневски
2.
Ѓ. Буневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Коњарство

ФЗНХ

2007

Практикум оп
коњарство
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година
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содржина
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екосточарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. др Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Анатомија и
предметот
физиологија на домашни животни, Генетика.
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со влијанијата на конвенционалните
сточарските активности врз животната средина, начини на намалување на штентните влијаниеја
преку примена на соодветни одржливи технологии и практики.
Содржина на предметната програма: Предвидената содржина ќе биде претставена преку
11.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Др Владимир Џабирски
2.

22.2

Др Владимрир Џабирски и
сор.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Екосточарство

Авторизирани
предавања
Македонско
еколошко друштво

2011

Издавач

Година

Прирачник за
добра
земјоделска
пракса
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на грозјето
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење од распознавање на сортите и нивните карактеристики. Стекнување основни
вештини за распознавање на сортите со примена на методите за опис на сортите со методите на
OIV. Практично запознавање со сортите.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, значење и цел на лозарството. Класификација на сортите винова лоза. Технолошки
карактеристики на сортите. Лозни подлоги: Berlandieri x Riparia SO4, K 5BB, T8B, [asla x Berlandieri
41B, Berlandieri x Rupestris Richter 110, R-99, P-1103, избор на лозни подлоги. Сорти кои
обезбедуваат суровина за црвени вина: каберне совињон, мерло, бургундец црн, вранец, кратошија,
гаме црн, теран, кадарка, прокупец, станушина, гаме бојадисер и аликант буше. Сорти кои
обезбдеуваат суровина за бели вина: шардоне, рајнски ризлинг, совињон, семијон, италијански
ризлинг, жилавка, траминец, темјаника, мускат отонел, гренаш бел, ркацители, жупљанка,
смедеревка и пловдина. Трпезни сорти: кардинал, кралица на лозјето, демир капија, шасла, мускат
хамбург, алфонс лавале, афус али, мускат италија, бело зимско, црвен валандовски дренок,
султанина и београдска бессемена. Директно родни хибриди: -Стари, -Нови, -Најнови интерпециес.
Фактори кои влијаат врз квалитетот на грозјето. Динамика на зреење, берба. Реонизација на
лозарството во Република Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier

2002
2002
1972

1985

Градина – Ниш

1972 -1974

Београд

1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на говедарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ѓоко Буневски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од основи на сточарско
предметот
производство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на технологијата на одгледување говеда, Стекнување знаење за: значење раси
сродници, селекција репродукција основи на исхрана, производство на млеко и месо, сместување
на говедата. Стекнување основни вештини за познавање на расите контрола на млечно спознавање
на системи на одгледување говеда
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Биолошки особини кај говедата, Потекло и сродници на говеда, Раси говеда, Селекција на
говеда, Репродукција на говеда, Основи на исхрана, Производство на млеко, Молзење на крави,
Производство на месо, Сместување на говеда
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Трајковскии
Ѓ. Буневски
2.
ЃБуневски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Говедарство

ФЗНХ

2006

Практикумоиговед
арствоавторизира
нипредавања

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Овошни култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Тошо Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Познавање на биологијата на овошните растенија и
предметот
овоштарското производство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за морфолошките карактеристики на овошните култури, позначајните сорти,
технологии на производство, берба и постбербени технологии на овошјето и пооделните овошни
видови.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, стопанско значење на овошјето. Морфолошки карактеристики на овошните култури.
Технологии на производство на пооделните овошни култури. Берба и посбербени постапки со
овошјето. Ботаничко помолошка класификација на овошните видови. Пооделни овошни видови и
сорти со нивни еколошки барања.
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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
Минимум 42 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М., Арсов
Т.
2.
Групчев М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Овоштарство

Интерна скрипта

2009

Овошјето од берба
до потрошувачот

Скопје

1991

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на живинарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драгослав Коцевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни базични предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
анатомија, биохемија, физиологија основи на сточарско
производство, репродукција, генетика и исхрана и/или
практична работа во наведените области или гранки на
сточарството
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за исхраната и менаџментот на несилки и бројлери како делови од
живинарската индустрија за добивање месо и јајца
Стекнување знаење за: одгледувањето, исхраната, технологии на менаџментот на несилките и
бројлерите и јајцата и пилешкото месо
Стекнување основни вештини за: менаџментот на несилките и бројлерите и производите од нив
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Запознавање со реализацијата на курсот, Значење на живинарската индустрија, Ланец на
производство во живинарската индустрија Системи за одгледување на несилки, Технолошки
нормативи за одгледување на несилки, Биосигурност на фарма за несилки, Системи за одгледување
на бројлери, Технолошки нормативи за одгледување на бројлери, Биосигурност на фарма за
бројлери, Суровини за исхрана на несилките и бројлерите, Нутритивни потреби на несилките,
нутритивни потреби на бројлерите, Влијание на исхраната врз квалитетот на производите,
Формулирање на дизајнирани смески за исхрана, Програми за исрана дизајнирани кон финалниот
производ, Влијание на храната и исхраната врз безбедноста на производите, Кланици за живина,
колење на живина, Нутритивни карактеристики на живинското месо технологија на живинската
кланица, производи од живинската кланица, мерење на рандманот, делови од трупот, Фактори за
одрѓување на квалитетот на живинското месо, фактори во производството, фактори во
маркетингот, Евиденција и очекувани резултати од бројлерското производство, Очекуван профит од
бројлерското производство, Ефикасност на ланецот за производство на бројлерско месо, Евиденција
и очекувани резултати од производство на јајца, очекуван профит од производство на јајца,
ефикасност на ланецт за производство на јајца.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации. Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација
и практично во лабораторија или живинарски фарми
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски)
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Коцевски Драгослав

2.

22.2

Коцевски Драгослав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сеинсбери Дејвид
2.

Mountney G.J, Parkhurst
R.C.

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Технологија на
производство на
живинско месо,
работни белешки,
Технологија на
производство на
јајца, работни
белешки,

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Наслов

Издавач

Година

Здравје и менаџмент
на живината
Poultry products
technology

Арс Ламина ДОО,
Скопје
Food products Press

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
Организатор на студиската програма
4.
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Гордана Попсимонова
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника,
предметот
општо поледелство
Цели на предметната програма (компетенции): Владеење со темелни познавања на поединечните
зеленчукови фамилии кои имаат значење во исхраната. Се обработуваат позначајните претставници
во детали како како и заедничките карактеристики со нивните сродници, од аспект на
производство.
Содржина на предметната програма:
Фамилија Solanaceae - домат, пиперка, патлиџан, потекло, карактеристики, специфики при
одгледување, крактеристични болести
Фамилија Brasicaceae - зелка, кељ, кељ пупчар, брокола, потекло, карактеристики, специфики при
одгледување, крактеристични болести
Фамилија Brasicaceae (коренести) - ротква, ротквица потекло, карактеристики, специфики при
одгледување, крактеристични болести
Фамилија Asteraceae салата, ендивија, цикорија - потекло, карактеристики, специфики при
одгледување, крактеристични болести
Фамилија Cucurbitaceae - кратавица, бостан, тиквени култури, потекло, карактеристики, специфики
при одгледување, крактеристични болести
Фамилија Alliaceae - кромид, праз, лук потекло, потекло, карактеристики, специфики при
одгледување, крактеристични болести
Фамилија Fabaceae - грав, грашок, боранија, потекло, карактеристики, специфики при
одгледување, крактеристични болести
Перспективни градинарски култури - потекло, карактеристики, специфики при одгледување,
Медицински и ароматични ратенија од групата градинарски култури, значење, употреба.
Методи на учење:Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани
со видео презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални
семинарски задачи. Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
40
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
бодови
40
17.3
Активност и учество
бодови
20
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Услов за потпис и полагање на завршен
Положени тестови и семинарска работа
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Pierce Lincoln C
Vegetables: characteristics,
John Wiley and
production and marketing,
Sons
2. Dennis R. Decoteau
Vegetable Crops
Prentice Hall
3.
By Maynard, Donald
Handbook for Vegetable
Wiley Interscience
N., Hochmuth, George Growers
Publications, New
J., Knott's
York

(A)

22.2

4.

Christopher Brickell

5.

Dorling Kindersley

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Michael Nee, D. E.
Symon, R. N. Lester

9

Година
1987
1999
1988

RHS Encyclopedia of
Gardening (RHS),
RHS Complete Gardener's
Manual

Publisher: Dorling
Kindersley
Dorling Kindersley

2007

Наслов

Издавач

Година

Solanaceae IV: advances in
biology and utilization

Royal Botanic
Gardens, Kew
ISBN 1900347903,
9781900347907
Stanford University
Press
ISBN0804720649,
9780804720649
CAB International
in Wallingford
ISBN
100851991335
University of
Southampton
ISBN:
9780521050524
CAB International,
Original from the
University of
Michigan
ISBN 0851987532,
9780851987538
Dover Publications
ISBN 0-486-204596
Hamlyn
ISBN 0-600-372162
Constable ISBN
0094579202

1999

2.

Reed Clark Rollins

The Cruciferae of continental
North America: systematic of
the mustard family from the
Arctic to Panama
Cucurbits

3.

R.W. Robinson and
D.S. Decker-Walters.

4.

By J. Smartt

Grain Legumes
Evolution and Genetic
Resources

5.

James L. Brewster

Onions and other vegetable
alliums, Volume 3 of Crop
production science in
horticulture

6.

Hedrick. U. P.
Sturtevant

Edible Plants of the World

7.

Launert. E

Edible and Medicinal Plants

8.

Usher. G. A.

Dictionary of Plants Used by
Man
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на овчарство и козарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Анатомија и
предметот
физиологија на дом. животни, општо сточарство и
популациска генетика.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојувања
на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство во
овчарството неопходни за успешно раководење со производните процеси.
11. Содржина на предметната програма:
Стопанско значење на производството на овците и козите. Биолошки карактеристики на овците и
козите. Системи на производство во овчарството и козарството. Методи за контрола на
репродукција кај овци кози. Раси овци за производство на млеко. Раси овци за производство на
месо. Раси кози за производство на млеко. Производство и познавање на овчо млеко. Производство
и познавање на козјо млеко. Производство и познавање на овчо месо. Производство и познавање
на козјо месо. Структура на стадо. Календар на производство. Одгледување на поедини категории
овци. Одгледување на поедини категории кози. Биланс на производство на овчо и козјо млеко и
месо.
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 дискусии и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
В. Џабирски
2.

22.2

Н. Козаровски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Авторизирани
предавања
Oвчарство и
козарство
Наслов

500

Година

1988

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиолошки опасности во храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зиберовски
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Базични предзнаења од биологија, биохемија,
предметот
микробиологија, физиологија, технологија на
одгледување на фармските животни,
Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со критичните точки при производството на храна од анимално потекло, ризиците за
контаминација на храната, болестите кои се пренесуваат со храната, успешно менаџирање со
процесот на производство на храна од анимално потекло заради превенирање микробиолока
контаминација, производство на безбедна храна и заштита на потрошувачите
11. Содржина на предметната програма:
Морфологија и градба на микроорганизмите кои најчесто ја контаминираат храната и
предизвикуваат заразни болести кај луѓето и животните;
Мерки за безбедност при работа во микробиолошки лаборатории;
Видови и техники за изработка на микроскопски препарати. Бојосување на микроскопските
препарати;
Физилогија на микроорганизмите кои најчесто ја контаминираат храната и предизвикуваат заразни
болести кај луѓето и животните;
Хранливи подлоги за раст и размножување на микроорганизмите;
Биохемиска активност на микроорганизмите;
Биохемиски испитувања на бактериите;
Влијание на надворешните фактори врз растот и размножувањето на микроорганизмите;
Испитување на влијанието на еколошките фактори врз растот и размножувањето на
микроорганизмите;
Класификација на микроорганизмите според животната распространетост во природата;
Класификација на патогените микроорганизми кои се најчести контаминенти на храната и
предизвикуваат заразни болести кај луѓето и животните;
Микробиологија на храната;
Микрофлора на производите од анимално потекло (млеко и млечни производи, месо и месни
производи, јајца, риби, мед)
Фундаментални принципи во микробиологијата, биологија на микроорганизмите во прехранбената
индустрија кои ја контаминираат храната;
Примарно земјоделско производство и безбедноста на храната од аспект на микробиолошка
контаминација на суровината (Дефиниција за храна од анимално потекло и синџирот на нејзиното
производство, контрола на квалитетот на храната од анимално потекло, здравствени, еколошки и
социоекономски опасности)
Хигиенски дизајн на фабриките/погоните за производство на храна, од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
Хигиенска оцена на водата која се користи во прехранбената индустрија од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
Критични точки во технологијата за производство на храна од анимално потекло од аспект на
микробиолошка контаминација (транспорт на животните, производство на месо, процесирање,
контрола на хигиенската исправност и расипување на месото, производство на млеко, процесирање
на млекото, контрола на хигиенската исправност на млекото и расипување на млекото,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

производство на јајца, процесирање, контрола на хигиенската исправност и расипување на јајцата,
производство на аквакултурни производи, процесирање, контрола на хигиенската исправност и
расипување)
Резидуи во производите од анимално потекло (резидуи од лекови, антибиотици, бактериски
токсини, микотоксини, алергени)
Епидемиологија на болестите кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло;
Дизајн на епидемиолошките истражувања, земање примероци храна, лабораториски анализи и
анализа на податоците;
Болести кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло (Извори на контаминација на
храната: примарни и секундарни, раширеност на болестите кои се пренесуваат преку храната,
бактерии во храната од анимално потекло поврзани со инфекции и интоксикации, вируси и рикеции
во храната поврзани со инфекции и интоксикации, габи и паразити поврзани со инфекции и
интоксикации со храна, немикробни загадувачи на храната од анимално потекло)
Проценка на безбедноста на храната (Организација на производството, персонал, менаџмент,
дизајн и калибрирање на опрема, стандардни оперативни процедури)
Системи за хигиена, квалитет и безбедност во прехранбената индустрија (HACCP, GMP, GVP);
Законски регулативи во Македонија кои се однесуваат на производите од анимално потекло и
споредбена анализа на истите законски регулативи во ЕУ и САД, од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

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
Минимум потребни поени од
практична настава = 16
Минимум потребни поени од
семинарска работа = 2
Минимум потребни поени од
семинарска работа = 6
Минимум потребни поени од
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(A)
посета на теоретска и
изработка на групна
изработка на индивидуална
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

проектна активност = 6
Успешност на модуларните тестови од минимум 2x15
поени = 30
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Лавли, Р., Кертис, Л.,
Дејвис, Џ.

Арс Ламина ДОО

2010

2.

Lund, B.M., BairdParker, T.C., Gould,
G.W.

Aspen Publishers,
Gaithersburg,
Marylend

2000

3.

Buncic, S.

CAB International

2006

4.

Mansel W. Griffiths

Woodhead Publishing
Limited

2010

5.

HirshC.D., Zee C.Y.

Водич за безбедност
во исхраната
(одредени поглавја)
The microbiological
safety and quallity of
food (одредени
поглавја)
Integrated food safety
and veterinay public
health (одредени
поглавја)
Improving the safety
and quality of milk –
одредени поглавја
Veterinary microbiology
– одредени поглавја

Blackwell Science

1999

Наслов

Издавач

Година

HACCP and ISO 22000:
Aplication to Foods of
animal origin –
одредени поглавја
Foodborne microbial
pathogens. Mechanisms
and pathogenesis –
одредени поглавја
Прирачник за
контрола на
хигиената во
прехранбената
индустрија – одредени
поглавја
Општа хигиена

Blackwell Publishing,
Inc

2009

Springer science and
Bussines media, LLC

2008

Woodhead Publishing
Limited, Cambridge
England

2003

Ветеринарски
факултет, Београд
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Скопје

1991

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine

1984

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Arvanitoyannis, I.S.

2.

Bhunia, A.K.

3.

Leliverd, H.L.M.,
Mostert, M.A., Holan,
J. and White, B.

4.

Хрговиќ, Н.

5.

Данев, М.

6.

Милјковиќ, В.

Хигиена и технологија
на месо, риби, јајца и
нивни производи –
одредени поглавја
Хигијена и
технологија млека –
одредени поглавја
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фуражно производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини
предметот
(ботаника, хемија, агрометеорологија со климатологија,
педологија,
генетика,
физиологија,
исхрана
на
растенијатата, општо поледелство)
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за видовите на фуражни култури, нивната систематика, стопанско значење,
биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки за нивно одгледување.
Стекнување основни вештини за систематска поделба и познавање на морфологијата на
фуражните видови, семето кое тие го продуцираат и нивните фази на развиток.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Задача на предметот. Значење на фуражните култури. Поврзаност на предметот со
сточарското производство. Систематска поделба на фуражните култури на ораници.
Фуражно производство на ораници. Едногодишни мешункасти култури - добиточен грашок и
граорици (обичен пролетен граор). Едногодишни мешункасти култури - инкарнатска детелина и
соја.
Едногодишни житни култури - фуражна пченка и сирак.
Едногодишни житни култури - рж, јачмен и овес.
Едногодишни култури од други семејства - коренесто-клубенести (добиточна репа) и тревести
(репици и добиточен кељ) Повеќегодишни фуражни култури. Повеќегодишни мешункасти култури луцерка и еспарзета, црвена детелина, бела детелина и жолт звездан.
Повеќегодишни класести треви на ораници - заеднички морфолошки карактеристики,
специфичности и нивна систематска поделба. Италијански, англиски и француски рајграс. Власатки
(ливадска, висока и црвена), опашки (мачкина и лисичина), ежевка, безосилест власен и вистинска
ливадарка.
Облици на користење на фуражните култури (нивно користење во свежа и конзервирана состојба).
Подготовка, користење и чување на сеното. Подготовка, користење и чување на силажата. Сенажа.
Зелен конвеер и негово организирање
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

15
60

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

од 61 бода до 70 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски П.
2.
3.

22.2

Анчев Т., Банџо Иванова
Катерина
Miskovic B.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vuckovic S.,

часови
часови

50

бодови

30

бодови

20
(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

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)
Редовност на настава, лабораториски и теренски
вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Фуражно
производство

Универзитет Св.
Кирил и Методиј
Скопје
Универзитет Скопје

Фуражно
производство
Krmno bilje

Година

Naucna knjiga
Beograd

1986

Наслов

Издавач

Година

Krmno bilje

Institut za istrazivanja
u poljoprivredi SRBIJA,
Beograd

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни
општи
предзнаења
од:
хемија,
предметот
микробиологија, биохемија, предмети од сродни
технолошки дисциплини, пристап до интернет и до
научно-стручна литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со најновите технолошки постапки за преработка и конзервирање
на овошјето
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
Воведно запознавање со наставната дисциплина
Градба на овошјето
Технолошки својства на овошјето
Механички состав на овошјето
Хемиски состав на овошјето
Процеси кои настануваат после берба дишење и спарување на водата од плодовите созревање и
презревање на плодовите
Потемнување на плодовите инивните преработки ензиматсконе ензиматско и микробиолошко
Подготвителни операции при конзервирање на овошје
Помошни средства и суровини вода средства за засладување сретства за конзервирање органски и
неоргански средства зажелирање и згуснување средства за закиселување средства за зацврстување
и др.
Додатоци
Начини на конзервирање биотички абиотички и анабиотички
Амбалажа видови амбалажа
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
Производство на сокови бистри матни кашести
Концентрирани овошни сокови и овошнисирупи
Полупреработки пулпи каши суров матичен сок и сукус
Енергетски пијалаци
Производство на компот мешан компот џем мармалада слатко
Сушење на овошје.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

15
15
75

Проектни задачи
Самостојни задачи

часови
часови
часови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.

22.2

Гордана Никетић Алексић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

60

бодови

25

бодови

15

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
овошје

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

2010

Технологија воћа
и поврћа

Пољопривредни
факултет, Београд

1994

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни преглед,
Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- преработките
од овошје и
зеленчук,
-адитивите
-начин на
означување на
производите и др

Службен весни на Р.
Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.

10.
11.

втор и трет циклус на студии
Технологија на производство на свињи
Преработка на земјоделски производи
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Владо Вуковиќ
Предуслови за запишување на
Потребни се предходни познавања од предметите: Основи
предметот
на сточарското производство, Биохемија, Физиологијата
на домашните животни, Микробиологијата во
сточарството, Популациска генетика во сточарството,
Репродукцијата кај домашните животни и Исхраната на
домашните животни.
Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојување на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство на свињи
неопходни за успешно раководење со производните процеси во производството на свинско месо.
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
СОСТОЈБА НА СВИЊАРСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДВИЖЕЊЕ НА БРОЈОТ НА СВИЊИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПАЗАР НА СВИЊИ И СВИНСКО МЕСО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДОМАШУВАЊЕ И ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
МОРФОЛОШКИ ПРОМЕНИ
ФИЗИОЛОШКИ ПРОМЕНИ
РОДОНАЧАЛНИЦИ И СРОДНИЦИ НА СВИЊИ
РОДОНАЧАЛНИЦИ
ЕВРОПСКАТА ДИВА СВИЊА
АЗИСКА ДИВА СВИЊА
СРОДНИЦИ
РАСИ СВИЊИ
ПРИМИТИВНИ РАСИ
СОВРЕМЕНИ РАСИ ЗА ПЛОДНОСТ
СОВРЕМЕНИ РАСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СВИНСКО МЕСО.
СЕЛЕКЦИЈА НА СВИЊИТЕ
ВЛИЈАНИЕ НА ГЕНЕТСКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ
ВЛИЈАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА НАДВОРЕШНАТА СРЕДИНА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ
РАЗМНОЖУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ПРИПУСТ НА СВИЊИТЕ
ПРИРОДЕН ПРИПУСТ. ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ. ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ НА ОСЕМЕНУВАЊЕ
ТЕХНИКА НА ВЕШТАЧКА ИНСЕМЕНАЦИЈА
ФАКТОРИ ОД КОИ ЗАВИСИ УСПЕХОТ ВО РЕПРОДУКТИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МАТОРИЦИТЕ
ПОЛОВА И ТЕЛЕСНА ЗРЕЛОСТ НА НАЗИМКИТЕ
ПРИПЛОДНА КОНДИЦИЈА
ГЕНЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ, СЕЛЕКЦИЈА И КРСТОСУВАЊЕ
НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СВИЊИ
ПОТРЕБИ ОД ПРАВИЛНА ИСХРАНА НА СВИЊИТЕ
АМБИЕНТАЛНИ УСЛОВИ
РЕПРУКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
ТЕХНОЛОГИЈА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ТЕХНОЛОГИЈА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

ЕКОЛОШКИ ПРИФАТЛИВО СВИЊАРСТВО
УПРАВУВАЊЕ СО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ
УПРАВУВАЊЕ СО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ
РЕПРОДУКТИВЕН МЕНАЏМЕНТ ВО СТАДОТО
ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ
ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОЦЕНЕТИТЕ ТРУПОВИ
СЕУРОП РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА НА ДОМАШНАТА ПОПУЛАЦИЈА СВИЊИ
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80%
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10%
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10%
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Вуковиќ В. и Беличовски
С.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Нешовски П.
2.

Нешовски П.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Свињарство,
работни белешки,

Факултет за
земјоделски науки и
храна Скопје

2004

Наслов

Издавач

Година

Практикум по
свињарство
Свињарство

Скопје

1987

Скопје

1988
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3.
4.
5.

Станковиќ М.,
Анастасијевиќ В.,
Николиќ П.
Теодоровиќ М., и
Радовиќ И.

Савремено гајење
свиња

Београд

1989

Свињаство

2004

Уремовиќ Марија и
Уремовиќ З.

Свињогојство

Универзитет у Новом
саду, Пољопривредни
факултет
Агрономски факултет
Свеучилишта у
Загребу
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на жито и брашно
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
6.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: познавање на житата
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за основните анатомски и хемиски карактеристики на зрното-плодот од
житните и алтернативните растенија за производство на брашно. Изучување на технолошките
постапки за производство на брашно: видови брашна, специјално мелничарство, квалитет и
контрола на квалитетот на мелничките производи и пакување. Производство на различни видови
пекарски производи и тестенини. Пакување, складирање, продажба и контрола на квалитетот на
пекарските производи.
11. Содржина на предметната програма:
Видови растенија за производство на брашно. Производство на брашно-мелничарство. Видови
брашно и технолошки процеси при мелењето. Квалитетни својства на мелничките производи.
Контрола, пакување, чување и дистрибуција на мелничките производи.
Производство на производи од брашно: пекарски производи, леб, печива, брзо смрзнати теста,
слатки производи, закуски и тестенини. Пакување, означување, складирање и чување, продажба
на производите. Контрола на технолошките процеси и квалитетот на пекарските производи.
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со комјутерски 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 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+105 = 180 часови
15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

70

бодови

15

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода

8

(осум)

(C)
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од 81 бода до 90 бода

9

од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

(B)

(девет)
(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
жито и брашнопостојан учебник

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Teхнологија на млеко
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од општо сточарство,
предметот
хемија, микробилогија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):Вовед во основите на млекарската индустрија,
запознавање со млекото како суровина од аспект на физичко-хемиски, микробиолошки и
органолептичките својства. Запознавање со процесот на образување и лачење на млекото, појава
на маститис, факторите кои доведуваат до појава на маститис и штетните последици на оваа појава
во млекарството
11. Содржина на предметната програма:
Структура и основни особини на хемиските компоненти во млеко
- Запознавање со тематските единици на курсот
- Развој на млекарството
- Вода, сува материја, гасови
- Протеини во млекото- Масти
- Лактоза
- Ферментатативни процеси во млекото- Минерални материи во млеко
- Витамини во млеко
- Ендогени и егзогени ензими во млеко
- Биоактивни компоненти
Биохемиски и физички својства на млекото
- Киселост на млеко
- Густина на млеко
- Оксидо-редукциски потенцијал на млеко
- Оптички особини на млеко
- Вискозитет на млеко
- Површински напон на млеко
- Електрична спроводливост на млеко
Фактори кои влијаат врз квалитетот на млекото
Микробилогија на млеко и млечни производи
Примарна обработка на млеко
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Србиновска
2.
3.

Зора Мијачевиќ,
Јован Џорџевиќ

4.

Trevor J. Britz, Richard K.
Robinson, Blackwel

5.
22.2

P.F. Fox & P.L.H. Mc
Sweeney
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Elmer H. Marth & James L.
Steele
2.
Ljubica Tratnik
3.

Tetra Pak

4.

Y.H. Hui,

5.

O. Macej. S.Jovanovic, M.
Barac

75

часови

60

бодови

10

бодови

30

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Работна скрипта –
Технологија на
млеко
Технологија млека,
Хемија и физика
млека,
Advanced Dairy
Science and
Technology
Dairy chemistry and
Biotechnology

ФЗНХ

2010

Београд
Београд

1992
1987

Blackwell Publishing
Ltd.

2008

Blackwell Publishing
Ltd

2006

Наслов

Издавач

Година

Applied Dairy
Microbiology,
Mlijeko, Tehnologija ,
Biokemija i
Mikrobiologija
Dairy Processing
Handbook Processing
systems
Dairy Science and
Technology
Handbook,
Applications, Science,
Technology &
Engineering
Proteini mleka

Second Edition,
Marcel Dekker Inc.,
Zagreb

2001

Tetra Pak

1995

(Volume 3), Wiley
VCH, Inc.,

1993

Beograd

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со најновите технолошки постапки за преработка и конзервирање
на зеленчукот
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
Воведно запознавање со наставната дисциплина Градба на зеленчукот Технолошки својства на
зеленчукот
Механички состав на зеленчукот
Хемиски состав на зеленчукот
Процеси кои настануваат после берба дишење испарување на водата од плодовите созревање и
презревање на плодовите
Потемнување на плодовите и нивните преработки ензиматско неензиматско и микробиолошко
Подготвителни операции при конзервирање на зелечук
Помошни средства и суровини вода средства за засладување сретства за конзервирање органски и
неоргански средства за згуснување средства за закиселување средства за зацврстување и зачини
Начини на конзервирање биотички абиотички и анабиотички
Амбалажа видови амбалажа
ПРЕРАБОТКИ ОД ЗЕЛЕНЧУК
Концентрат доматно пире за производство на кечап
Производство на кечап чили сос и сок од домати
Производство на лутеница, ајвар.
Термички конзервиран грашок
Преработка на морков
Маринади пастеризирани маринирани пиперки пастеризирани маринирани краставички и цвекло
Биолошки конзервиран зеленчук
Сушен зеленчук
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

15
75

часови
часови

60

бодови

25

бодови

15

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.

22.2

Гордана Никетић Алексић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш

2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
зеленчук

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

2009

Технологија воћа и
поврћа

Пољопривредни
факултет,
Београд

1994

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница

Пољопривредни
факултет,
Београд

2004

Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Привредни
преглед, Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- преработките од
овошје и зеленчук,
-адитивите
-начин на
означување на
производите и др

Службен весни
на Р. Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на месо
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Пејковски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од анатомија на
предметот
домашните животни, биохемија и микробиологија на
месото.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за: значењето на месото во исхраната на луѓето; објектите за производство на
месо; технологијата на колење, примарната обработка, оценувањето и класирањето на труповите
(половинките); придружните производи од колењето; ладењето, расекувањето и категоризацијата
на месото. Наука за месото: ултраструктура и хемиска градба на месото; постмортални промени во
месото; квалитет на месото (изменето месо).
Стекнување основни вештини за технолошките операции во процесот на колење на животните и
обработка на труповите; собирање и обработка на придружните производи од колењето;
оценувањеи класификација на половинките, расекување и категоризација и откоскување на месото;
пакување и дистрибуција на месото; сензорна оцена на месото; распознавање на изменето месо.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед; значење на месото во исхраната на луѓето; објекти за производство на месо, Добиток за
колење, Превоз и подготвување на живот-ните за колење, Технолошки операции во процесот на
колењето и обработката, Линии на колење и обработка, Собирање и обработка на придружните
производи, Вредност на закланиот добиток и класирање на месото, Ладење на месото, Расекување
и категоризација на месото, Топло расекување, конфекци-онирано месо, МОМ, Структура на месото,
Хемиски состав на месото, Постмортални процеси во мускулното ткиво, Квалитет на месото,
Сензорни особини на месото, Запознвање со објектите за производство на месо, Линии и опрема за
колење, Операции во процесот на колење на животните, Обработка на придружните произвиоди од
колењето, Вреднување на закланиот добиток на линија на колење, SEUROP стандард за свинско
месо, Утврдување на БМВ и ТЦС месо, Опрема за ладење и методи на ладење на месото, Топло и
ладно расекување на месото, конфекционирање, Одредување на бојатана месото, Одредување на
хемискиот состав на месото, Утврдување на свежината на месото (рН, NH3, Н2Ѕ), Оценување на
сензорните особини на месото, Утврдување свежината на риби, Расекување на 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.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Џинлески Борислав
2.

Данев Михаил

3.

Џинлески Борислав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Месо и
преработки од
месо
Хигиена и
технологија на
месо, риби и
јајца и нивни
производи,
Практикум по
месо и
преработки од
месо

Наша книга, Скопје

1990

Скопје

1999

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје

1981

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на месо и преработки од месо
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Пејковски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од анатомија на
предметот
домашните животни, биохемија и микробиологија на
месото.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Воведување на студентите во технологијата на производството, утврдувањето на квалитетот,
конзервирањето и преработката на месото. Студентите се здобиваат со потребни знаења за
совладување на технолошките процеси во производството на месото и преработкаите од месо,
дистрибуцијата и контролата на нивниот квалитет.
Стекнување основни вештини за водење на технолошките операции во производството и
преработката на месото, како и утврдувањето и контролата на квалитетот на преработките од месо.
11. Содржина на предметната програма: Вовед; значење на месото во исхраната на луѓето; кланици;
добиток за колење, Транспорт и подготвување на добитокот за колење, Технологија на колење и
обработка на животните, Квантитативно проценување на трупови (половинки), Расекување и
категоризација на месото, Видови месо по потекло, Месо - градба и состав, Постмортални промени
во месото, Придружни производи и масти, Конзервирање на месото, Алати и машини во
индустријата за месо, Адитиви, Колбаси, Сувомесни преработки, Конзерви, Живинско и месо од
риби. Запознвање со одделенијата на кланиците и опремата, Операции во процесот на колење на
животните, Собирање и обработка на споредните производи од колењето, Оцена на закланите
животни на линија на колење, SEUROP стандард за свинско месо, Ладилници - опрема и функција,
Расекување на месото, Технологија на производство на колбаси, Технологија на производство на
сувомесни преработки, Технологија на производство на конзерви, Одредување на хемискиот состав
на месото, Утврдување бојата на и свежи-ната на месото (рН, NH3, Н2Ѕ), Оценување на сензорните
особини на месото, Утврдување свежината на риби, Расекување на 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.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Џинлески Борислав
2.

Данев Михаил

3.

Џинлески Борислав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Месо и преработки од
месо

Наша книга,
Скопје

1990

Хигиена и технологија
на месо, риби и јајца и
нивни производи,
Практикум по месо и
преработки од месо

Скопје

1999

Универзитет
Кирил и
Методиј,
Скопје

1981

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје и зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентитесезапознаваатсонајновитетехнолошкипостапкизапреработкаиконзервирање
наовошјетоизеленчукот
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
Воведно запознавање со наставната дисциплина
Градба на овошјето и зеленчукот
Технолошкисвојстванаовошјетоизеленчукот
Механички состав на овошјето и зеленчукот
Хемиски состав на овошјето и зеленчукот
Процеси кои настануваат после берба дишење испарување на водата од плодовите созревање и
презревање на плодовите
Потемнување на плодовите и нивните преработки ензиматско неензиматско и микробиолошко
Подготвителни операции при конзервирање на овошје и зеленчук
Помошни средства и суровини вода средства за засладување сретства за конзервирање органски и
неоргански средства за желирање и згуснување средства за закиселување средства за
зацврстување и др. додатоци
Начини на конзервирање биотички абиотички и анабиотички
Амбалажа видови амбалажа
ПРЕРАБОТКИ ОД ЗЕЛЕНЧУК
Концентрат доматно пире за производство на кечап
Производство на кечап чили сос и сок од домати
Производство на лутеница
Термички конзервиран грашок
Преработка на морков
Маринади пастеризирани маринирани пиперкипа стеризирани маринирани краставички и цвекло
Биолошки конзервиран зеленчук
Сушен зеленчук
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
16 Производство на сокови бистри матни кашести
17 Концентрирани овошни сокови и овошни сирупи
18 Полупреработки пулпи каши суров матичен сок и сукус
19 Енергетски пијалаци
20 Производство на компот мешан компот џем мармалада слатко
21 Сушење на овошје сушена слива
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
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консултации.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
60
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
усна)
17.3
Активност и учество
15
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
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

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.

22.2

Гордана Никетић Алексић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

10

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)

(десет)

(A)

Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на овошје
и зеленчук
Технологија воћа и
поврћа

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје
Пољопривредни
факултет,
Београд

2011

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће, печурке
и прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет,
Београд
Привредни
преглед, Београд
Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

2004

- преработките од
овошје и зеленчук,
-адитивите
начин на означување
на производите и др

Службен весни
на Р. Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработкa на поледелски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
Проф. д-р Зоран Димов
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за преработките од одделни поледелски производи.Стекнување на дел од
основните вештини за преработка на одделни поледелски производи.
11. Суровини за производство на брашно. Производство на мелнички производи. Видови мелнички
производи. Поделба на брашната. Технолошки постапки за производство на брашно. Суровини за
пекарски производи. Видови пекарски производи. Технолошки постапки за производство на леб и
печива. Суровини за производство на пиво. Технологија за производство на слад. Технологија за
производство на пиво.
Значење, еколошки услови за развој и технологијата на одгледување на поважните маслодавни
култури и шеќерна репа. Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни киселини. Неглицеридни
соединенија; Хемиски, физички оптички и топлински карактеристики на мастите. Технологија на
чување на семето; Рафинирање на маслата. Прием и складирање на шеќерната репа, биохемиски
процеси при складирање на шеќерна репа. Екстракција на шеќер, Чистење на екстракциониот сок,
Кристализацоија на шеќер.
Основни методи на конзервирање на добиточната храна. Подготовка, методи на конзервирање на
сеното. Чување на сеното. Губитоци при подготовка на сеното и нивно намалување.
Сенажа и нејзино подготвување.
Конзервирање на кабастата добиточна храна со силирање. Фактори кои влијаат врз квалитетот на
силажата. Методи на силирање. Процеси при силирање.
Силирање на едногодишни повеќегодишни легуминози. Зголемување на количината на шеќери во
силажата. Бактериско-ензимска стимулација на ферментација. Користење на хранливи додатоци
Објекти за подготовка на силажата.
Оценување на квалитетот на силажата. Органолептички својства на силажата. Хемиски параметри
за квалитетот на силажата. Методи за оцена на квалитетот.
Подготовка на растително брашно. Подготовка на пелети и брикети.
Систем на континуирано производство на добиточна храна - зелен конвеер
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, одбрана
на проектна задача итн. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
523

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

5
6
7
8
9

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

22.1

2.

Гоце Василевски

3.

Дане Бошев

4.

Зоран Димов

5.

Зоран Димов

6.

Ивановски Р.П.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gađeša, S.

22.2

70
15
15

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
поледелски производи
Преработка на жито и
брашно
Производство на слад и
пиво – авторизирана
скрипта
Производство на масти и
масла – авторизирана
скрипта
Производство на шеќер и
скроб – авторизирана
скрипта
Фуражно производство

Универзитетски
учебник, Скопје
Универзитетски
учебник, Скопје
ФЗНХ

1999

ФЗНХ

2000

ФЗНХ

2000

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

2000

Наслов

Издавач

Година

Tehnologija slada

Poslovna
zajednica
industrije piva i
slada Jugoslavije.
Beograd,
Poslovna
zajednica
industrije piva i
slada Jugoslavije.
Beograd,
Blackwell
Publishing

1979.

Југошеħер ДД,
Београд

1992

2.

Semiz, M.

Tehnologija piva

3.

Frank, D. Gunstone

4.

Група аутора

Vegetable oils in food
technology: Composition
Properties and Use
Шеħерна репа (од 669 –
723)

524

2012
2011

1979.

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на вино
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII Семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Михаил Петков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметотгивоведувастудентитеворазличнитевидовитехнологиинапроизводствонавинокакоиразличн
итетиповивинаГизапознавасометодитезахемискоисензорнооценувањекакоиутврдувањенаквалитетот
навината.
11. Содржина на предметната програма:
ВоведЕкономскоистопанскозначењенавинарствотоВинарскивизбиВинскисадовиОпремавовинарската
визбаСуровиназапроизводствонавинохемискиисензорникарактеристикиАлкохолнаферментацијаТехн
ологијазапроизводствонабелисувивинаТехнологијазапроизводствонарозовисувивинаТехнологијазап
роизводствонацрвенисувивинаУлоганаSO2вовинарствотоМалолактичкаферментацијаЗреењенавинот
оХемискасодржинанавинатаДоработканавинотобистрењефилтрирањестабилизацијатипизирањеПолн
ењевошишињаПроизводствонаспецијалнитиповивинаБолестииманинавинатаСензорнооценувањенав
инатаЗаконскирегулативи.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

7

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Редовно присуство на предавања и
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(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)
вежби

(C)
(B)
(A)
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury
F.S.
2.
P. Ribereau-Gayon, D.
Dubourdieu, B. Doneche,
A. Lonvaud.

3.

P. Ribereau-Gayon, Y.
Glories, A. Maujean, D.
Dubourdieu.

4.

Драган Настев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Wine analysis and
production

New York, Chapman &
Hall

1994

Handbook of
Enology - Volume
1: The
Microbiology of
Wine and
Vinifications
Handbook of
Enology - Volume
2: Stabilization and
Treatments.
Технологија на
виното

ISBN-10: 0470010347
ISBN-13: 9780470010341

2006

ISBN-10: 0471973637
ISBN-13: 9780471973638

2006.

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
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1984

Меѓународни
списанија и
публикации
Агринет
Прометеј
- Нови Сад

2010
2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хигиена и санитација во производството на храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од неорганска и органска хемија, биохемија,
предметот
производството на суровини од анимално и растително
потекло за преработувачката индустрија
Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување познавања за:
националните и регулативите во ЕУ од областа на хигиената и санитацијата во процесот на
производство на храна;
хигиенскиот дизајн на капацитетите за производство на храна;
практична примена на хигиенските принципи во производството на храна;
изработката на програми санитација во индустријата за производство на храна.
Стекнување вештини за практична примена на хигиенско-санитарните мерки и принципи во
индустријата за производство на храна во согласност со законските регулативи.
11. Содржина на предметната програма:
Регулативи од областа на хигиената и санитацијата во производството на храна:
Вовед, менаџмент на ризик фактори и НАССР. Национални регулативи за хигиенско-санитарните
нормативи и принципи во производството на храна;
ЕУ регулативи за хигиена и санитација во производството на храна. Општа директива за хигиена на
храната (93/43 ЕЕС);
Специфични регулативи кои се однесуваат за хигиената кај одредени производители во синџирот
на производство на храна;
Неопходни хигиенско-санитарни услови во призводството на храна за спроведување на
националните регулативи и HACCP. Запознавање со условите за производство на храна во пракса;
Имплементација на специфични регулативи кои се однесуваат за хигиената кај одредени
производители во синџирот на производство на храна;
Хигиенски дизајн на фабриките/погоните за производство на храна:
Извори на контаминација: физички, хемиски и микробиолошки контаминенти. Контрола на
контаминацијата (E.coli);
Материјали за изработка на опремата и средства за подмачкување;
Системи од цевки, плпомби и вентили. Чистење и санитација;
Верификација и сертификација на планот за хигиена и санитација. Тестирање на пастеризацијата,
стерилизацијата и бактериските резидуи. Тестирање на чистотата;
Принципи за работа во лабораторија. Земање на проби. Контрола на контаминацијата со физички,
хемиски и микробиолошки контаминенти;
Протокол за чистење и санитација на цевките, пломбите и вентилите;
Тестирање на ефектот од пастеризацијата, стерилизацијата и бактериските резидуи. Тестирање на
чистотата;
Хигиена и санитација во праксата:
Чистење и дезинфекција. Хемиски средства за чистење и дезинфекција. Тестирање на
дезинфекцијата. Квалитет на водата;
Подготовка на хемиски раствори за чистење и дезинфекција. Испитување на квалитетот на водата.
Тестирање на ефектот од извршената дезинфекција;
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Плански пристап за хигиена и санитација. Преработувачки капацитети. Градба на фабрики за
преработка. Општ дизајн на внатрешноста на фабриките: ѕидови, таван, под, одвод, простории за
услужни дејности, внатрешни бариери, оддели со висок ризик;
Хигиена на опремата. Вовед-клучни критериуми за изработка на планот за хигиена и санитација.
Ризици поврзани со поставување на опремата. Одводи. Површини на опремата. Агли, пукнатини и
скриени делови. Споеви и поврзувачи. Прицврстувачи. Налепници. Завршетоци на осовини. Врати,
покривачи и плочи. Соби. Бескрајни ленти;
Контрола на опремата и инструментите. Припрема на детерѓенти и дезинфициенси. Други техники
за дезинфекција. Програма за санитација. Менаџирање на програмата за санитација. Процена на
ефектите од програмата за санитација;
Детекција на резидуи по чистењето и дезинфекцијата. Резидуи по чистење и дезинфекција.
Тестирање на сигурноста од резидуите при чистење и дезинфекција. Тестирање на остатоците по
чистењето и дезинфекцијата, односно нивниот капацитет за онечистување;
Откривање на остатоци од чистењето и дезинфекцијата во водата за миење. Откривање на
остатоци од чистењето и дезинфекцијата во храната. Одредување на резидуален хлор;
Лична хигиена. Вовед: извори на контаминација. Директна и индиректна контаминација. Контрола
на контаминацијата: медицинско скенирање. Пракса за лична хигиена-курсеви. Хигиена на рацете.
Контрола на индиректната контаминација од луѓето;
Хигиената и туѓите тела. Менаџирање со системите за превенирање на опасностите од туѓи тела.
Општи методи за превенирање на појавата на туѓи тела. Системи за детекција на туѓи тела. Опрема
за одвојување на туѓите тела;
Контрола на штетниците. Раширеност на штетниците. Физички и биолошки мерки за контрола на
штетниците;
Хемиски мерки за контрола на штетниците. Постапки за успешна контрола;
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во практика.
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Минимум потребни поени од посета на теоретска и
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испит

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
ЛеливелдХ.Л.М.,
Мостерт М.А., Хола Џ.

2.

Mansel W. Griffiths

3.

Buncic, S.

4.

Hrgovic, N.

5.

Маџиров, Ж.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Raseta, J.

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
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Прирачник за
контрола на
хигиената во
прехранбената
индустрија
Improving the safety
and quality of milk –
одредени поглавја
Integrated food
safety and veterinay
public health
(одредени поглавја)
Opsta higiena

АД ВЕРБУМ, Скопје

2009

Woodhead Publishing
Limited

2010

CAB International

2006

Veterinarski fakultet,
Beograd
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1991

Наслов

Издавач

Година

Higijena i tehnologija
mesa

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb

1985

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Скопје

1999

Дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација во
сточарството и
ветеринарната
медицина

2.

Asaj, A.

Dezinfekcija

3.

Asaj, A.

Deratizacija u praksi

4.

Asaj, A.

5.

Данев, М.

Zdravstvena
dezinsekcija u
nastambama i
okolišu
Хигиена и
технологија на
месо, риби, јајца и
нивни производи –
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6.

Miljkovic, V.

одредени поглавја
Higijena i tehnologija
mleka – odredeni
poglavja
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Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine

1984
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на слад и пиво
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o
Стекнување знаења за технологија на производство на слад и производство на пиво
o
Стекнување на основни вештини за правење на слад и пиво.
11. Содржина на предметната програма:
Суровини за производство на слад. Припрема на јачменот за сладување. Влажење на јачменот.
Ртење на зрната. Сушење и доработка на зелениот слад. Типови на слад. Несладувани материи.
Суровини за производство на пиво. Слад. Хмељ. Вода. Квасец. Мелење на сладот, коминење,
варење на сладовината со хмељ, ладење на сладовината. Ферментација, дозревање на пивото
(секундарна ферментација). Чување и пакување на пивото. Типови на пиво.
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, одбрана
на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Дане Бошев

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ

2011

Пословна заједница
индустрије пива и
слада Југославије.
Београд
Пословна заједница
индустрије пива и
слада Југославије.
Београд,
Универзитетски
учбеник,
Полјопривредни
факултет Београд
Apex Publishers,
Second edition

1979

Наслов

Издавач

Година

Зрнести и
клубенести
култури-постојан
учебник
Posebno ratarstvo Univerzitetski
udžbenik

eXpressive graphicsСкопје

2004

Naučna knjigaBeograd

1986

2.

Гаќеша, С.

Производство на
слад и пиво –
интерна скрипта
Технологија слада.

3.

Семиз, М.

Технологија пива.

4.

Лескошек-Чукаловиќ,
Ида:

Технологија слада.

5.

Ted Goldammer

Brewers’ Handbook

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

2.

Jevtić, S., Shuput, M.,
Gotlin, J., Pucarić, A.,
Miletić, N., Klimov, S.,
Gorgevski, J., Shpanring,
J., Vasilevski, G.

532

1979.

2002

2008

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработки од млеко
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од технологија на млеко,
предметот
односно познавање на физичко-хемискиот состав и
својства на млекото и микробиологија на млеко
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина и
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи.
Детален приод кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија
за производство на ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко
во прав, сладолед, лактоза, казеин и др.
11. Содржина на предметната програма:
Транспорт и контрола на фарма
- Чување, откуп и транспорт на млеко
- Прием на млеко
- Контрола на квалитет
- Плаќање на млекото
Обработка на млеко
- Мерење на млекото Принципи на центрифугација
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото
- Пастеризација и стерилизација
- Мембрански постапки
- Модифицирани млека
- Ароматизирани млека
- Конзумно млеко
- Пакување на млеко
-Транспорт и дистрибуција на конзумно млеко
Ферментирани млечни производи
- Технологија на производство, пакување и чување
- Ферменентирани производи со додатоци
- Пробиотици и пребиотици
- Состав и хранителна вредност на павлака и кајмак
- Технологија на производство на павлака
- Технологија на производство на кајмак
Технологија на производство на путер
- Пакување, складирање и нега на путер
- Маани на путер
- Рандман во масларството
Сирењарство
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење
- Технологија на производство на сирење
- Класификација на сирењата
- Зреење на сирења
- Рандаман на сирења
- Пакување, лагерување и нега на сирења
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

- Албумински сирења
- Топени сирења
- Маани кај сирења
- Нови методи за производство на сирења
- Технологија на производство на сладолед
- Технологија на производство на млеко и сурутка во прав
- Технологија на казеин и казеинати
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Србиновска

2.
3.

Зора Мијачевиќ,
Марија Балтаџиева,

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Работна скрипта –
Технологија на
преработки од
млеко

ФЗНХ

2010

Технологија
млека,
Технологија на
млечните
производи Сиренарство со
масларство

Београд

1992
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4.
22.2

Анте Перишиќ,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1
Patrick F. Fox
2.

Ljubica Tratnik

3.

Tetra Pak

4.

Tamime and R.K.
Robinson,

5.

Patrick F. Fox, Paul. L.H.
McSweeney, Timothy M.
Cogan, Timothy. P.
Guinee,

Конзумно и
ферментирано
млеко

Beograd

1984

Наслов

Издавач

Година

Fundamentals of
Cheese Science
Mlijeko, Tehnologija
, Biokemija i
Mikrobiologija
Dairy Processing
Handbook
Processing systems
Yoghurt: Science
and Technology

Aspen Publishers,
Inc.,
Zagreb

2000

Tetra Pak

1995

Second Edition, A.Y
Woodhead
Publishing LTD.
Third Ed. Elsevier

2000

Cheese: Chemistry,
Physics and
Microbiology
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на масло и шеќер
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7 Број на ЕКТС
6
VII семестар
. кредити
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Хемија
предметот
(органска/неорганска), Индустриски култури
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за: Структура на масните киселини; Промени при чување на семето од
маслодавните растенија; Хемиски, физички и топлински карактеристики на мастите/маслата;
Правила при прибирање и складирање на шеќерната репа.
Стекнување основни вештини за производството на сончогледово масло по пат на рафинирање;
Производство на масло од маслодавна репка по пат на рафинирање; Добивање на ладно цедени
масла; Производство на шеќер
11. Содржина на предметната програма:
Мастите во исхраната; Состав на мастите; Масни киселини; Хидрогенирање на маслата
Неглицеридни соединенија; Хемиски, физички, оптички и топлински карактеристики на мастите;
Технологија на чување на семето од маслодавните култури
Добивање на ладно цедено масло; Добивање на масло по пат на екстракција
Рафинирање на маслата
Видови расипување на мастите/маслата
Карактеристики на квалитетот на поважните растителни конзумни масла
Прием и складирање на шеќерната репа; Биохемиски процеси во складираната шеќерна репа
Основни производни постапки при преработка на шеќерната репа
Подготовка на шеќерната репа за екстракција
Екстракција на шеќер; Чистење на екстракциониот сок; Кристализацаија на шеќер
Доработка на кристалниот шеќер; Споредни производи при производство и преработка на
шеќерната репа
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
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18.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Frank, D. Gunstone

2.
22.2

Група аутора

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби
Дозволени се само 2 оправдани одуства во текот на
семестаро
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Vegetable oils in
food technology:
Composition
Properties and Use

Blackwell Publishing

2002

Шеħерна репа (од
669 – 723)

Југошеħер ДД,
Београд

1992

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработки од месо
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семетстар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Пејковски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од анатомија на
предметот
домашните животни, биохемија, микробиологија и
технологијата на месото.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се здобиваат со потребните знаења за совладување на технолошките процеси во
производството на преработки од месо, внатрешна фазна и конечна контрола над производите и
нивното складирање, развој на лабораториите и развивање на нови производи.
11. Содржина на предметната програма:
Конзервирање на месото со лад (ладење и смрзнување), Обработка и конзервирање со топлина,
Конзервирање со солење и саламурење, Конзервирање со димење, Алати и машини во индустријата
за месо (прв дел), Алати и машини во индустријата за месо (втор дел), Адитиви, Колбаси,
Сувомесни преработки и сланина, Конзерви од месо, Живинско месо и производи од живинско месо,
Конзервирање на рибите, Анимални масти, Пакување на месото и преработките од месо, Сензорна и
инструментална анализа на производите од месо, Земање проби од преработките од месо и нивно
органолептичко испитување, Одбрани пенел методи, Одредување натриум хлорид, Одредување
нитрити, Одредување нитрати, Одредување фосфати, Докажување на скроб, Утврдување на
пероксиден број, Одредување на слободни масни киселини, Утврдување на всаленоста, Практична
изработка на барени колбаси, Практична изработка на полутрајни колбаси, Практична изработка на
трајни колбаси, Практична изработка на конзерви од месо во парчиња, Практична изработка на
паштети.
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.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Џинлески Борислав
2.

Данев Михаил

3.

Џинлески Борислав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Радетиќ Петар
2.

Радетиќ Петар

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Месо и преработки
од месо

Наша книга,
Скопје

1990

Хигиена и
технологија на
месо, риби и јајца
и нивни
производи,
Практикум по месо
и преработки од
месо

Скопје

1999

Универзитет
Кирил и Методиј,
Скопје

1981

Наслов

Издавач

Година

Барене кобасице

Београд

2000

Сирове кобасице

Београд

1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рурален развој
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработканаземјоделскипроизводи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
ЧетвртагодинаVIIсеме
Број на ЕКТС
7.
6
стар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернети до стручно научни спсанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и културанои да
се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди селскиот
начин на живеење да се модернизира аграрното производство руралнотоо пштество и домот на
селанецот земјоделец
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој
Руралниот развој како наставен и научен предмет
Процес на конституирање на науката за селото
Рана општествена мисла за селото и селанството
Современ развој на руралните науки
Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со руралниот развој
Американски искуства
Современ развој на селото во Македонија
Методолошки постапки и фази на истражувањето во руралните науки
Главни фази во научното истражување
Средување класификација и прикажување на податоците
Историја на селото и иселанството
Појава на селата во првобитната заедница
Селото во робовладетелството феудализмот социјализмот и капитализмот
Рурална екологија
Природата како дел на руралната средина
Еколошка рамка на селанецот
Потреба од поинаков еколошки пристап
Структура на руралното општество
Институции на селото
Селското семејство
Промени во семејството
Типови земјоделски семејства
Рурални односи
Просторни рурални односи
Сопственички рурални односи
Односи меѓу половите
Односи на заедништво и кооперативизам
Рурални промени и процеси
Значење и поделба на промените
Иновациите и промените
Просторни рурално планирање
Рурални сили
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија
Индустријализација
540

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Урбанизација
Модернизација
Миграции и деаграризација
Регионална економија
Развој на современи концепции за регионален развој
Теорија на извозна ориентација на регионот
Теории за модернизација
Улогата на државата во развојот на просторот
Големината и функцијата на локалната самоуправа
Регионален развој на Македонија
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д- р Христо
Карталов
2.
Проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)
Изработенасеминарскаработа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Социологија на
селото
Регионална
економија

Фолозофски
факултет Скопје
Економски факултет
Скопје

Наслов

Издавач
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Лековити и зачински растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија со климатологија,Општо
поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за поважните предтсавници,
технологијата на одгледување и начинот на производство на лековитите и зачински растенија
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими на растителните лековити суровини;
Општи принципи при одгледување на лековитите растенија
Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по
стандардите на GAP)
Употреба на лековитите и зачински растенија
Специјален дел:
Растенија кои содржат алкалоиди
Растенија кои содржат хетерозиди
Растенија кои содржат танини
Растенија кои содржат липиди (во маслото)
Растенија кои содржат витамини
Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови,
технологија на одгледување
Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла
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
30+15+135 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
30
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
15
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
105
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 (max.)
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
542

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kisgeci Jan, Slavica Jelacic,
Damir Beatovic

2.

22.2

Siljes Ivan, Dzurdzica
Grozdanic, Grgesina Ivan

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Lekovito,
aromaticno i
zacinsko bilje

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni
fakultet
Skolska Knjiga,
Zagreb

2009

Издавач

Година

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на млеко и млечни преработки
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од технологија на млеко,
предметот
односно познавање на физичко-хемискиот состав и
својства на млекото и микробиологија на млеко
Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина и
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи.
Детален приод кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија
за производство на ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко
во прав, сладолед, лактоза, казеин и др.
Содржина на предметната програма:
Структура и основни особини на хемиските компоненти во млеко
- Вода, сува материја, гасови
- Протеини во млекото- Масти
- Лактоза
- Минерални материи и витамини во млеко
- Ендогени и егзогени ензими во млеко
Биохемиски и физички својства на млекото
- Киселост на млеко
- Густина на млеко
- Оксидо-редукциски потенцијал на млеко
- Оптички особини на млеко
- Вискозитет на млеко
Фактори кои влијаат врз квалитетот на млекото
Микробилогија на млеко и млечни производи
Транспорт и контрола на фарма
Обработка на млеко
- Мерење на млекото Принципи на центрифугација
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото
- Пастеризација и стерилизација
- Мембрански постапки
- Конзумно млеко
Ферментирани млечни производи
Технологија на производство на путер
Сирењарство
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење
- Технологија на производство на сирење
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди
- Албумински сирења
- Топени сирења
- Маани кај сирења
- Технологија на производство на сладолед
- Технологија на производство на млеко и сурутка во прав
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
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

на предавања, 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
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
од 91 бода до 100 бода

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Србиновска

22.2

2.
3.
3.

Зора Мијачевиќ
Јован Џорџевиќ
Марија Балтаџиева

4.

Анте Перишиќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1
Patrick F. Fox
2.

Ljubica Tratnik

3.

Tetra Pak

4.

Tamime and R.K. Robinson

5.

Patrick F. Fox, Paul. L.H.
McSweeney, Timothy M.
Cogan, Timothy. P. Guinee

7
8
9
10

(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Работна скрипта –
Млекарство
Технологија млека
Хемија и физика млека,
Технологија на млечните
производи - Сиренарство
со масларство
Конзумно и
ферментирано млеко

ФЗНХ

2010

Београд
Београд
Plovdiv

1992
1987
1993

Beograd

1984

Наслов

Издавач

Година

Fundamentals of Cheese
Science
Mlijeko, Tehnologija,
Biokemija i Mikrobiologija
Dairy Processing Handbook
Processing systems
Yoghurt: Science and
Technology

Aspen
Publishers, Inc.
Zagreb

2000

Tetra Pak

1995

Second Edition,
A.Y Woodhead
Publishing LTD.
Third Ed.
Elsevier

2000

Cheese: Chemistry, Physics
and Microbiology
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на безалкохолни пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за најновите технолошките постапки за производство на овошни сокови и други
безалкохолни пијалаци
11. . Воведно запознавање со предметната дисциплина
Основни карактеристики изначење на без алкохолните пијалаци.
Класификација и основни својства на без алкохолните појалаци
Состав и својства на овошните пијалаци.
Основна суровина за производство на сокови и други на питоци од овошје.
Помошни суровини
Вода Средства за засладување
Подготовка на шеќерни од сируп
Антиоксиданти Ароматични материи Боени материи Витамини Згуснувачи и стабилизатори
Конзерванси.
Начини на конзервирање на овошните пијалаци конзервирање со примена на топлина конзервирање
со примена на ниска температура и со хемискис редства
. Континуиранооценување.
. Производствонаовошнисоковиибезалкохолнипијалаци.
. Технологија на производтсво на овошни сокови од полупреработки бистри матнии кашести и
концентрирани сокови.
.Технологија на производство на газирани освежителни пијалаци
Производство на овошни слабо алкохолни пијалаци од јаболка вишна круша млади оревчињ ашипка и
др.
Производство на газирани пијалаци од портокали лимон на база на грозје на база на жито од мед.
. Минерална вода и ароматизирана минерана вода.
. Инстантсокови.
. Амбалажа и амбалажен материјал
Дезинфекциони средства.
. Хигиена во погонот и хигиенско техничка заштита.
. Прописи за квалитетна овошните соковите и останатите без алкохолни пијалаци.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3 Домашно учење
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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.

22.2

Гордана Никетић Алексић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

60

бодови

25

бодови

15

бодови

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Производство на
безалкохолни
пијалаци
Технологија
безалкохолних пића

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

2008

Пољопривредни
факултет, Београд

1989

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни преглед,
Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- за овошни сокови,
-освежителни
пијалаци
-адитивите
начин на означување
на производите и др

Службен весни на
Р. Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стандарди на анимални производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драгослав Коцевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни базични предзнаења од сточарство,
предметот
свињарство, говедарство, овчарство, живинарство и/или
практична работа во наведените области или гранки на
сточарството
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за квалитетот и пазарните стандарди за млеко, различните типови месо и јајца
o Стекнување знаење за: пазарните стандарди за различните типови на месо, млекото и јајцата
o Стекнување основни вештини за: препознавање на квалитетот и пазарните стандарди за
анималните производи
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Запознавање со реализацијата на курсот, Уредување на пазарите за анимални производи,
Организација на пазарите за млеко, Организација на пазарите за свинско месо, организација на
пазарите за говедско месо, организација на пазарите за овчо месо, организација на пазарите за
живинско месо, организација на пазарите за јајца, пазарни стандарди за млеко, пазарни стандарди
за свинско месо, пазарни стандарди за говедско месо, пазарни стандарди за овчо месо, пазарни
стандарди за живинско месо, пазарни стандарди за јајца.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации. Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација
и практично во лабораторија или живинарски фарми
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски)
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Коцевски Драгослав

2.

22.2

Коцевски Драгослав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сеинсбери Дејвид
2.

Mountney G.J, Parkhurst
R.C.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Технологија на
производство на
живинско месо,
работни белешки,
Технологија на
производство на
јајца, работни
белешки,

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Наслов

Издавач

Година

Здравје и
менаџмент на
живината
Poultry products
technology

Арс Ламина ДОО,
Скопје

2010

Food products Press

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Обработка и преработка на тутун
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: специјално
предметот
поледелство, процесна техника, хемија и биохемија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за употребната врeдност на тутунот, преку изучување на технолошките и
биохемиските карактеристики, и според тоа, правилно насочување на технолошкиот процес на
обработката на тутунот. Преку видовите на тутунските преработки, и технологијата на нивното
производство, па се до добивање на финален производ.
Стекнување основни вештини за манипулација, ферментација и преработка на тутунот во тутунски
преработки.
11. Содржина на предметната програма:
Индустриска манупулација на тутунот.Технологија на сезонска и вонсезонска ферментација на
тутунот (теоретски основи, фактори за ферментација, микробиолошки процеси, знаци за
ферментацијата) Поферментативен период. Матурација на тутунот. Историјат на преработката на
тутунот. Тутунски преработки за пушење. Тутунски преработки за жвакање и шмркање. Основни
карактеристики и технологија на производство на пури, тутун за жвакање и шмркање. Видови на
цигари. Цигари со мала содржина на никотин и кондензат. Биохемиски карактеристики на
тутунскиот чад и поважни измени на хемиските соединенија во процесот на пушењето. Технологија
на производството на цигари и шема на технолошките процеси. Прием и складирање на тутунот.
Составување на тутунски хармани. Влажење на тутунот. Линии за обработка на тутунот (берлејска,
вирџиниска, ориентална и линија за обработка на ребра). Сечење на тутунот. Разбивање, ладење,
сушење и обеспрашување на сечениот тутун. Ароматизирање на режениот тутун. Одлежување на
сечениот тутун. Изработка и пакување на цигари. Лагерување и дистрибуција. Помошни материјали
и процеси во производството на цигари. Контрола и одржување на квалитетот при производството
на цигари.
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, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Фабрикација на
тутунот - скрипта

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2005

Пољопривредни
факултет
Универзитета у
Београду
Стопански печат
д.о.о., Скопје

2004

Београд

1967

Наслов

Издавач

Година

Познавање и
обработка на
тутунската
суровина

Прилеп

1984

Технология на
тютюневите
изделия, второ
издание

„Антоан Георгиев“,
Пловдив

2002

2.

Николиќ Мирослава

Технологија
прераде дувана

3.

Боцески Д.

4.

Стојановиќ С.

Познавање на
ферментацијата на
тутунот
Технологија
цигарета

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Боцески Д.

2.

Георгиев С.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Контрола на квалитет и безбедност на храна со
прописи
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина од аспект на
физичко-хемиски, микробиолошки и органолептичките својства.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во тематската структура на курсот
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 – обележување
 Микробиолочки критериуми
 Прашалник за предусловни програми
 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
Добри практики во примарно производство
Добра производна практика
 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
 Микробиолошки
 Физички
 Хемиски
Безбедност на прехранбените производи базирана на примена на АОККТ (ХАЦЦП)
 Историјат. Законски барања
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Дефинирање на опсегот на студијата
АОККТ тим
Опис на производот и процесот
Дијаграм ви производството на храна
Анализа на ризиците
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
Рапид алерт систем
Кодекс Алиментариус
ИСО стандарди
ИСО 9001,
ИСО 17025,
ИСО 22000
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
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1.

Соња Србиновска

2.

Grujic Radoslav, Nikola
Marijanovic, Radovanovic
Radomir, Pooov Rajic
Jovanka, Kumic Jasmin
P.A.Luning , W.J.Marcelis.,
W.M.F. Jongen,

3.

4.
22.2

Bernd van der Meulen,
Menno van der Velde
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Raymond O’Rurke
2.
Euro-LEX - internet
3.
Pravo.org.mk

Работна скрипта
За квалите и
безбедност на
храна
Kvalitet i analiza
namirnica

ФЗНХ

2009

Beograd

2001

Food and Quality
tool management,
Techno-managerial
aproach.
Food safety Low in
the EU

Wageningen,academic

2002

Wageningen, pers

2006

Наслов

Издавач

Година

European Food law

Dablin

2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на алкохолни пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за различните технологии на производство на алкохолни пијалаци, како и
различни типови на алкохолни пијалаци. Стекнување на основни вештини за изработка на
технолошки шеми, теоретско и практично запознавање со производство на алкохолните пијалаци.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци. Дестилерии.
Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. Суровина за производство на алкохолни
пијалаци, грозје, овошје, поледелски производи. Производство на суровина за дестилирање.
Дестилација, хемиски и физички промени при дестилирањето. Технологија за производство на
алкохолни пијалаци од грозје. Технологија за производство на алкохолни пијалаци од овошје.
Технологија за производство на алкохолни пијалаци од поледелски култури. Технологија за
производство на специјални алкохолни пијалаци. Финализација на алкохолните пијалаци. . Хемиски
состав на алкохолните пијалаци. Сензорно оценување на алкохолните пијалаци. Законска
регулатива во врска со алкохолните пијалаци.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nikićević, N., Tešević, V:
2.

Драган Настев

3.
22.2

Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury
F.S.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.
4.

Петар Христов
Душан Буриќ

5.

Проф.д-р З. Божиновиќ

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Jaka alkoholna
pića – analitika i
praksa (udžbenik)
Технологија на
виното
Wine analysis and
production

Издавач

Година

Београд

2008
1984

New York, Chapman &
Hall

1994

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Општо лозарство
Виноградарство
I и II
Ампелографија

556

Меѓународни
списанија и
публикации
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет

2002
1972
2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Системи за безбедност во примарното сточарско
производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.
o
11.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
Предуслови за запишување на
Базични предзнаења од анатомија, физиологија,
предметот
репродукција, технологија на одгледување на фармските
животни
Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во имплементацијата на системите за безбедност во целокупното примарно сточарско
производство, контролни точки и стандарди за безбедно производство
Содржина на предметната програма:
Систем за безбедност во примарното сточарско производство:
Вовед во имплементацијата на системите за безбедност во целокупното фармско производство,
контролни точки и стандарди (формирање база на податоци, имплементирање на научни и
практични искуства, грижа и едукација на човечки ресурси);
Формирање бази на податоци во примарното фармско производство, дефинирање на контролни
точки и стандарди (човечки ресурси, еколошки план за одржување на рамнотежата во природата,
менаџирање со барањата на системите за безбедност);
Хигиенска оцена на воздушната средина, хигиенска оцена на почвата, хигиенска оцена на водата,
меѓусебен однос на организмот и околината;
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);
Екологија на отпадоците од фармското производство, одржување на рамнотежата во природата,
модернизација и механизација, постојано усовршување на системите за безбедност;
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;
Пресметување на количеството ѓубре и урина од сточарските објекти, одредување на параметри показатели на зреењето на ѓубрето;
Имплементација на системите за безбедност во сточарските фарми, контролни точки и стандарди
(одржување на рамнотежата во природата, човечки ресурси, системи за идентификација на
животните, хигиена на сместувањето, одгледувањето и експлоатацијата на животните);
Одредување на потребниот волумен на вентилација во објекти за сместување на животни,
пресметување на топлотен биланс во објекти за сместување на животни;
Контролни точки и стандарди при спроведување на ветеринарно-санитарните мерки во
сточарските фарми, хумано постапување со животните и транспорт;
Дефинирање на контролните точки и стандарди во примарното сточарско производство
(местоположба на сточарските фарми, изградба на објекти, контрола на штетници, човечки
ресурси, спроведување на идентификациониот систем на локално и национално ниво, хигиена на
исхраната и напојувањето);
Дефинирање на контролните точки при спроведување на ветеринарно-санитарни мерки во
примарното сточарско производство и пополнување на check list;
Практична примена на ДДД мерките, атестирање на ефектот од извршената дезинфекција;
Систем за безбедност во примарното говедарско и овчарско производство
Системи за идентификација, хигиена на сместувањето, одгледувањето и експлоатацијата на
животните, хигиена на одгледувањето и исхрана на подмладокот, хигиенска оценка на крмивата;
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Ветеринарно-санитарна контрола во примарното говедарско и овчарско производство;
Систем за безбедност во примарното млеко производство
Регистрација, хигиена на одгледувањето и исхраната на млечните грла;
Ветеринарно-санитарна контрола на млечните грла,превенирање на болестите на млечната жлезда;
Контролни точки и стандарди при молзењето, хигиена на молзењето, хигиена на опремата за
молзење;
Систем за безбедност во примарното свињарско производство
Избор на приплоден материјал, системи за идентификација, бази на податоци, хигиена и
одгледување на подмладокот;
Хигиена на сместувањето, одгледувањето и исхраната на свињите;
Ветеринарно-санитарни мерки во примарното свињарско производство, хигиена и контрола на
штетници;
Систем за безбедност во примарното живинарско производство
Контролни точки и стандарди при хигиената на сместување и одгледување на живината (несилки и
пилиња), хигиена на исхраната и напојувањето;
Ветеринарно-санитарни мерки во примарното живинарско производство, хигиена и контрола на
штетници и резидуи;
Инспекциски надзор на работниците, хигиена на транспортот и хумана експлоатација на живината;
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
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
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Маџиров, Ж

22.2

2.

Hristov S.

3.

Маџиров, Ж.

4.

Asaj, A.

5.

Buncic, S.

6.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Loncarevic, A

поени = 30
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоохигиена, второ
издание – одредени
поглавја
Zoohigijena – одредени
поглавја

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје
Univerzitet u
Beogradu,
Poljoprivredni
fakultet
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

Medicinska naklada,
Zagreb
CAB International

2003

Zoonoses and
communicable diseases
common to man and
animals – одредени
поглавја

Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

2001

Наслов

Издавач

Година

Zdravstvena zastita
svinja u intenzivnom
odgoju

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb

1997

Практикум по
зоохигиена, трето
преработено и
дополнето издание
Higijena na farmi i u
okolisu
Integrated food safety
and veterinay public
health (odredeni
poglavja)

2.

Panjevic, Dj.

Zarazne bolesti
zivotinja-virusne
etiologije

3.

Lolin, M.

Zarazne bolesti
zivotinja-bakterijske
etiologije

4.

Asaj, A.

Dezinfekcija

5.

Asaj, A.

Deratizacija u praksi

6.

Asaj, A.

Zdravstvena
dezinsekcija u
nastambama i okolisu
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф.
д-р Александра
М. Стојческа,
Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц. д-р
Александра
Мартиновска
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски
предметот
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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural
products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на алкохолни и безалкохолни
пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.

10.

11.

6

Предуслови за запишување на
предметот

Положени испити од предметите кои се слушаат во
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научните полиња од лозарство и
овоштарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за различните технологии на производство на алкохолни пијалаци, овошни
сокови и други безалкохолни пијалаци. Стекнување на основни вештини за изработка на
технолошки шеми, теоретско и практично запознавање со производство на алкохолните пијалаци,
овошни сокови и други безалкохолни пијалаци.
Содржина на предметната програма:
Технологија на алкохолни пијалаци
1. Вовед 2. Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци. 3.
Дестилерии. 4. Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. 5. Суровина за производство
на алкохолни пијалаци, грозје, овошје, поледелски производи. 6.Производство на суровина за
дестилирање. 7. Дестилација, хемиски и физички промени при дестилирањето. 8.Технологија за
производство на алкохолни пијалаци од грозје. 9. Технологија за производство на алкохолни
пијалаци од овошје. 10.Технологија за производство на алкохолни пијалаци од поледелски култури.
11. Технологија за производство на специјални алкохолни пијалаци. 12. Финализација на
алкохолните пијалаци. 13. Хемиски состав на алкохолните пијалаци. 14. Сензорно оценување на
алкохолните пијалаци. 15. Законска регулатива во врска со алкохолните пијалаци.
Технологија на безалкохолни пијалаци
.Воведно запознавање со предметната дисциплина
Основни карактеристики и значење на безалкохолните пијалаци.
Класификација и основни својства на безалкохолните појалаци
Состави својства на овошните пијалаци. Основна суровина за производство на сокови и други
напитоци од овошје
. Помошни суровини Вода Средства за засладување
Подготовка на шеќерниот сируп Антиоксиданти Ароматични материи Боени материи Витамини
Згуснувачи и стабилизатори Конзерванси
. Начини на конзервирање на овошните пијалаци конзервирање со примена на топлина
конзервирање со примена на ниска температура и со хемиски средства
.Континуирано оценување.
.Производство на овошни сокови и безалкохолни пијалаци.
.Технологија на производтсво на овошни сокови од полупреработки бистри матнии кашести и
концентрирани сокови.
.Технологија на производство на газирани освежителни пијалаци
Производство на овошни слабо алкохолни пијалаци од јаболка вишна круша млади оревчиња шипка
и др
.Производствонагазиранипијалациодпортокалилимоннабазанагрозјенабазанажитоодмед.
.
Минералнаводаиароматизиранаминеранавода.
. Инстант сокови.
. Амбалажа и амбалажен материјал
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Дезинфекциони средства.
. Хигиена во погонот и хигиенско техничка заштита.
. Прописизаквалитетнаовошнитесоковитеиостанатитебезалкохолнипијалаци.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nikićević, N., Tešević, V:
2.
4.

Драган Настев
Љубица Каракашова

5.
22.2

Гордана Никетић Алексић
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Проф.д-р З. Божиновиќ

од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Jaka alkoholna pića –
analitika i praksa
(udžbenik),
Технологија на виното
Производство на
безалкохолни
пијалаци
Технологија
безалкохолних пића

Издавач

Година
2008

Београд

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

1984
2008

Пољопривредни
факултет, Београд

1989

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Ампелографија

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Агринет

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Берба и постбербени технологии на овошје
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф. д-р Тошо Арсов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Познавање за производството на овошје
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење застандардите кај овошните видови, бербата на овошјето и технологиите на
складирање и чување, како и промените кои настануваат за време на чувањето.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, значење на плодовите во исхраната на лугето, биолошки особини на плодовите. Механички
и хемиски состав на плодовите. Зрелост и видови на зрелост. Берба и начини на утврдување на
времето и начини на берба. Чување на овошјето и типови на плодочувалишта. Физиолошки и
биохемиски процеси за време на чувањето. Заболувања и промени на плодовите за време на
чувањерто. Стандарди и стандардизација на плодовите
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Групчев М.
2.
3.

22.2

Миновски Д.

Гвозденовиќ Д.,
Давидовиќ М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Овошјето од берба
до потрошувачот
Стандардизација и
чување на
овошјето
Берба, чување и
паковање воча

Скопје

1991

Скопје

1979

Београд

1990

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Доц. д-рд-р
Звезда
Богевска
8.
Наставник
Проф.
Ѓорѓи
Мартиновски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, генетика,
предметот
механизација.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на нови знаење од обемната научна област за стандардизацијата на зеленчукот со цел
одржување на квалитетот за зголемување на можностите за пласман на домашниот и странскиот
пазар.
Стекнување вештини за спроведување на процесот на стандардизација поврзан со специфичните
потреби за растење, развиток, плодоносење и соодветни агротехнички мерки за да се овозможи
постигнување висок принос и одржи квалитетот до моментот на консумацијата како основа за
поволен економски ефект.
11. Содржина на предметната програма:
Дефинирање на квалитетот и негова валоризација. Интегриран приод кон манипулацијата со
зеленчукот после бербата. Одредување на надворешни показатели на квалитет. Одредување на
внатрешни показатели на квалитет. Системи за управување со квалитет на свеж зеленчук. Општи
одредби за примена на комерцијална стандардизација и контрола на квалитетот на свежиот
зеленчук и цвеќе во ЕУ. Општи одредби за квалитет на зеленчукот и цвеќето (УН/ЕЦЕ/ОЕЦД).
Стандарди за квалитет на поединечни зеленчукови и цветни култури.
12. Методи на учење:
Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и
индивидуални семинарски работи и проектни задачи.
Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на
градинарски култури и посета на терен.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
40
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Лазар Алаџајков

2.

22.2

Ѓорѓи Мартиновски,
Јованка Катажина
Петревска, Гордана
Попсимонова
3.
Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mihal
Đurovka, Đorđi
Martinovski,
Radmila Trajković
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoran Ilić, Elazar Fallik
2.

Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mile Dardič

3.

Stafiotakis, E..

4.

Shefelt, Robert L.,
Prussia, Stanley E.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Доработка и
контрола на
зеленчуците
Доработка и
контрола на
зеленчук

Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје.

1984

Земјоделски
факултет

2002

Fiziologija i
tehnologija čuvanja
povrća i voća

Autori

2007

Наслов

Издавач

Година

Čuvanje povrća

Univerzitet u Prištini.
Kosovska Mitrovica
Poljoprivredni fakultet
Zubin Potok i autori

2002

Aristotle University,
Thessaloniki.

1989

Academic Press,Inc.
London.

1993

Berba, sortiranje,
pakovanje i čuvanje
povrća
Postharvest
Physiology,
Handling, Storage
and Transportation
of Fruits, Vegetable
and Flowers.
Postharvest
Handling.

569

2009

содржина

Предметна програма од прв цилкус на судии – ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемиско-физички опасности во храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Преработка на земјоделски производи
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска, органска
предметот
хемија и аналитичка хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги запознае студентите со хемиските и физичките опасности што може да се јават во храната
како и со мерките за нивната контрола со што се обезбедува производство на безбедна храна.
11. Содржина на предметната програма: Вовед во хемиско-физички опасности во храна-општи поими,
Историја на индустриска преработка на храна, основа, контаминенти- Пестициди, максимално
дозволено количество, прифатлива дневна доза, остатоци од пестициди ефекти врз здравјето,
мониторинг, високо ризични групи, доенчиња, приод на Британија за надзор на пестициди, ЕУ
легислатива, Ветеринарни лекови, антибиотици, хормони, присуство во храна, ефекти врз
здравјето, ЕУ легислатива, перманентни соединенија во животната средина, органски загадувачи во
храна, ароматични јаглеводороди, полициклични ароматични јаглеводороди, диоксини и ПЦБс,
хлорирани ароматични и алифатични јаглеводороди, естери на фтална киселина, ефекти врз
здравјето, неоргански загадувачи на храна, проценка на ризик, метали и металоиди, нитрати и
нитрити во храната, контаминенти при преработка на храна, биолошки токсини, биогени амини,
миграција од материјалите и артиклите за пакување на храна, хемиска миграција и фактори што ја
контролираат, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, контаминенти од
пакувањето, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, токсини што се јавуваат
природно, микотоксини, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, адитиви,
означување, функција на прехранбени адитиви и безбедност, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива,
контролни мерки, сегашни и идни трендови.
Практична настава: Определување на NO3¯ и NO2¯во зеленчук, Определување на NO3¯ и NO2¯во
сувомеснати производи, Определување на pH во конзервирани производи, Определување на јод во
сол, Определување на пестициди во вода, Определување на пестициди во вода, Определување на
тешки метали во сточна храна, Определување на синтетски бои во овошни сокови, Определување
на сорбинска киселина во сос од зеленчук, Определување на киселост во мед, Определување на
содржина на алкохол во алкохолни пијалаци, Определување на вкупна киселост во алкохолни
пијалаци, Определување на бензоати во безалкохолни пијалаци
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања во PowerPoint, дискусии, изучување на практични
случаи, изработка на групни семинарски задачи.
Практичната работа се реализира во лабораторија со индивидуална работа на одреден проблем.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

5
6
7
8
9

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J.Trajković, M. Mirić

2.

Илинка Спиревска

40

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Хемиско- физички
опасности во
храна интерна
скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Analiza životnih
namirnica.

Tehnološko –
metalurški fakultet,
Univerzitet u
Beogradu, Beograd
Просветно дело,
Скопје

1983

Хемија на животна
средина,

2002

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРЕРАБОТКА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА
ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски инженер /
студиска програма: Преработка на земјоделски производи
Времетраење на студиите: 4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Биотехнологија, Прехранбена технологија, Преработка на анимални производи, Растително
производство, Добиточно производство (сточарство)
Научна област: Растителна биотехнологија, Прехранбено инжинерство, Нутриционизам, друго
• 7200 часови
• Одбрана на дипломски труд
• Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: Преработка на
земјоделски производи
• Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
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Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање
кое се надоградува врз база на општото средно образование,
особено во основните подрачја на земјоделската наука и пракса,
производството и контрола на храната, како и сродните природни,
технички и агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања
од полето и областа на Растителна и Анимална биотехнологија,
Прехранбено инжинерство, Нутриционизам и друго.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделската и
преработувачката терминологија, терминологија која се однесува
на преработката на растителните и анималните производи,
законската легислатива, ги следи новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да интерпретира
лабораториски и теренски резултати, да дава препораки, да
работи индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини за квалитетна,
економски профитабилна преработка на поголем број на
земјоделски култури (поледелски и градинарски култури, овошје и
грозје), анимални преработки (млеко и месо) и со професионален
пристап во искористување на природните ресурси и заштитата на
животната средина.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и
анализира проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски
резултати, да развива практични и теоретски решенија и
препораки, да помага во спроведување на законската
легислатива поврзана со полето на студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во
тим, одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките
на полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите
кога решава практични или теоретски проблеми, да превземе
активност на база на сопствено искуство, да изнајде соодветно
решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење,
читање и слушање, комуникација, правилно и рационално
користење на времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и
професионален развој во различни полиња и презема иницијатива
за стекнување знаења и учење со висок степен на независност.
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- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Агроклиматологија

575

Машини и опрема за заштита на растенијата

577

Биохемија

579

Хемија

581

Процесна техника

583

Статистика

585

Развој на хумани ресурси

587

Ботаника

589

Генетика

591

Екологија

593

Основи на економија

595

Зоологија

597

Агроменаџмент

599

Педологија

601

Микробиологија

603

Основи на растителното производство

605

Економика на земјоделството

607

Модели и анализи во земјоделството

609

Одгледување цвеќе во заштитен простор

611

Специјално поледелство

613

Овоштарството и лозарството

615

Исхрана на растенијата

617

Аграрна политика

619

Основи на агромаркетинг

621

Преработка на овошје и зеленчук

623

Преработкa на поледелски производи

625

Производство на овошен саден материјал

627

Општа ентомологија

629

Фитофармација

631

Градинарство

634

Производство на лозов саден материјал

636

Екоовоштарство

638

Еколозарство

640
СОДРЖИНА

Екополеделство

642

Менаџмент на фарми

644

Специјална Eнтомологија I

646

Фитопатологија (Псеудомикози и микози)

648

Хербологија

651

Наводнување

653

Тревници

656

Планирање и уредување на паркови

658

Трошоци и калкулации

660

Пчеларство и опрашување на овошните растенија

662

Екоградинарство

664

Цвеќарство на отворено

666

Специјална Eнтомологија II

668

Фитопатологија-Бактериози

670

Фитопатологија-Вирози

672

Современи генетски методи

674

Производство на трпезно грозје

676

Лековити и зачински растенија

678

Геоматски техники во земјоделството

680

Прописи во агроеколошко и органско земјоделство

682

Рурален развој

684

Специјална зоологија

686

Интегрална заштита на растенијата

689

Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на растенијата 693
Селекција на растенијата

695

Фертиригација

697

Маркетинг на земјоделски производи

700

Берба и постбербени технологии на овошје

702

Стандардизација на зеленчук и цвеќе

704

Обработка и преработка на тутун

706

СОДРЖИНА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата. Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

10
70

часови
часови

60

бодови

20

бодови

20
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија
со климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Машини и опрема за заштита на растенијата
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Живко Давчев
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство, Градинарство итн..
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните
карактеристики на погонските и приклучните машини , правилна нивна регулација експлоатација,
сервис и ремонт.
Содржина на предметната програма: Вовед во проблематиката стекнување на општи познавања од
земјоделската техника, значење и улога на работните процеси, извршени со земјоделската
техника. Материјали за изработка на земјоделски машини.Елементи за сврзување и пренос на
движењеПогонските материјали во земјод-елството (нафта, бензин), материјали за
подмачкувањеПогонски машини во земјоделството, мотори со внатрешно согорување,
електромотори, хидромотори.Мотори со внатрешно согорување, изучување на различни механизми
и уреди.Мотори со внатрешно согорување, ракување и одржување.Трактори запознавање,
конструктивни карактеристики, начин на ракување и одржување.Експлоатациони карактеристики
кај тракторите. Изучување на нивните карактеристики, избор на адекватен трактор за одредена
машна за заштита на растенијатаМашини и апарати за апликација, видови на машини, нивна
конструкција, значење, начин на употребаРегулација на машини за апликација според одредена
култура.Ракување и одржување на машини и апарати за заштита на растенијата, антикорозивна
заштита.Квалитетна апликација интегрална заштита во поединечни работни процеси.Одржување,
сервис и ремонт на машините за апликација. Експлоатациони карактеристики на тракторите и
машините за заштита. Теренска настава
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р Живко Давчев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Машини и опрема
за заштита на
растенијата
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
I семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson,
Michael M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ практична
настава по биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

ФЗНХ

2007 - 2011

Биохемија
Биохемија

Форум
Медицинска књига Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма: Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот,
атомското јадро и електронската обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички
модел на атомот, класификација на елементите во периодниот систем, структура на молекулата, хемиски врски и валентност, хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и
редукција, колоидни системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на периодниот
систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати на
јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди и
кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски
науки и храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999

582

2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процесна техника
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Иле Цанев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн...
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 време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
583

содржина
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц.д-р Иле цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника
–интерна скрипта
Наслов

584
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и економија

Економски факултет

1999

586
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Ботаника
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
средно образование
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.
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.
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
60
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
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Редовност на вежби и предавање на хербар

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Ботаника

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

Практикум по ботаникаанатомија на
растенијата,

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Скрипта за
лабораториски вежби по
ботаника наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

часови

Наслов
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Издавач

Година

НИО“Студентск
и збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”,
Скопје

1994
1983

2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Генетика
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна,
Прв циклус
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
II семестар
кредити
Проф.
Проф. д-р
д-р Цане
Соња Стојковски,
Ивановска,
проф. д-р Соња Ивановска,
Проф.
д-р
Љупчо
Јанкулоски,
Доц.
д-р
Љупчо
Јанкулоски,
Доц.
д-р
Мирјана
Јанкуловска
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
Познавања од ботаника, хемија и биохемија

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметот ги воведува студентите во основните
законитости при наследувањето на својствата и променливоста на организмите
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.
 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.
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)
Вкупен расположлив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

од 61 бода до 70 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.

22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths,
Susan R. Wessler, Richard
C. Lewontin, Sean B.
Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

40

бодови

10
(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска
С.,Скопје

2002

Интерна скрипта за
вежби - Работна
тетратка по
генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

2000

2.

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

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of Ecology.

3.

Krohne D.T.

General ecology

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Limnoecology
Ecology of Lakes and
Streams.

Benjamin/Cummings
Science Publishing.
Wadsworth
Publishing Company.
Oxford University
Press,
New York

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

Ecology of Fresh
Waters
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Основи на економија
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
Туна Аждерски
Наставник
Проф.
Јован
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на економија

Економски
факултет Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
II семестар
кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф. д-р Катерина Беличовска
Доц. д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

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

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.,
Беличовска К.
2.
Списанија
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на
животните 1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроменаџмент
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
11. Содржина на предметната програма:
2. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
3. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
4. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
5. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
6. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
7. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
8. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
9. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал
бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на
малиот бизнис.
10. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
11. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев T., Б. Арсовски

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф.
д-рТатјана
ЈосифМиткова,
Митрикески
Проф. д-р
Доц. д-рд-р
Миле
Маркоски
Проф.
Татјана
Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ

Наслов

Издавач

Година

Педологија

1993

2.

Митрикески Ј., Миткова Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
University of
Cambridge, 5th Edition

Наслов

Издавач

Година

Handbook of
Soil Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2003

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%
Македонски

(A)
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

втор и трет циклус на студии
Основи на растителното производство
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Проф.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
Агроклиматлогија, Механизација и Педологија
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програме е запознавања на студентите со општите начела и принципи на
растителното производство и нивна практична примена во функција на одржливо земјоделско
производство и добивање на високи и стабилни приноси
Содржина на предметната програма:
Основни начела и карактеристики на растителното земјоделско производство. Задача на
растителното производство. Значење на производните површини, времето и биогеографските
услови во растителното производство. Историски развој на растителното производство.
Агроеколошки основи на растителното производство. Природни екосистеми и нивна структура.
Биосфера – местото и улогата на човекот во неа. Биотоп и Биоценоза. Земјоделски производен
простор (агросфера). Климатски зона на земјоделскиот производен простор. Агротопоклима.
Микроклима и фитоклима. Земјоделско станиште (агробиотоп); Улогата на агробиототот
(производна, еколошка, извор на биолошка разновидност). Земјоделска животна заедница
(Агробиоценоза),
Земјоделска
синузија
(Агросинузија),
Земјоделски
еколошки
систем
(Агроекосостем). Производност и одржливост (стабилност) на агроекосистемот. Еколошки фактори.
Климата како абиотски фактор. Светлина (сончева радијација). Значење, квалитет, интензитет и
распоред на светлината. Фотопериода и фотопериодизам. Мерки за рационално искористување на
светлината. Топлина. Значење, дејство и распоред на топлината. Температурни суми. Оптимални,
кардинални и критични темпеатури. Влијание на нискити (високите) температури и борба против
нив. Термопериодизам. Јаровизација. Воздух. Состав и дејство, движење и загадување на воздухот.
Значење на почвениот воздух и мерки за негово регулирање. Вода. Значење и форми на вода.
Влажност на воздухот. Врнежи. Транпирација и транспирациски коефициент. Суша и борба против
неа. Мерки за поефикасно искористување (стопанисување) со водата. Почвата како абиотки факор.
Значење на некои својства на почвата за растенијата.
Културна- антропогена почва.
Агромелиоративни мерки (калцификација и хумизација на почвата). Рељефот како абиотички
фактор. Културното растение како биотички фактор. Типови на агроеколошки интеракции. Природ
(биомаса) и принос. Фактори на приносот. Закони на приносот.
Агротехника. Обработка на почвата. Значење, цел и историски равој на обработката на почвата.
Технолошки процеси и промени кои настануваат при обработка на почвата. Основна обработка.
Длабочина, брзина, ширина, правец и техника на орање. Фактори од кои зависи основната
обработка на почвата. Видови на основна обработка на почвата. Дополнителна обработка. Видови
на дополнителна обработка. Интегрална обработка на почвата. Комбинирани орудија за обработка
на почвата. Редуцирана обработка на почвата. Конзервациска обработка на почвата. Системи за
обработка на почата. Системи на редовна обработка на почвата. Системи на обработка на почвата
за есенски култури. Системи на обработка на почвата за пролетни култури. Системи на обработка
на почвата за втори култури. Системи на обработка на почвата за дрвенести култури. Системи на
обработка на почвата според посебни концепции.
Плодоред. Елементи и значење на плодоредот. Структура на плодоредот. Принципи на редување на
културите во плодоред. Составување на плодоред. Класификација на плодоредите. Слободна
плодосмена. Монокултура. Консоцијација (здружено) одгледување на културите. Покривни култури.
Зелено ѓубрење (сидерација) и култури за оваа намена.
Биолошка репродукција (сеидба, садење и расадување). Поим за семе. Квалитетни својства на
семенскиот и садниот материјал. Припрема на семскиот материјал за сеидба. Време (рокови),
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

начини и длабочина на сеидба. Норма семе за сеидба. Негување на културите.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
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)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на наставата Анонимна анкета на студентите
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Basic, F. и Herceg, N.
Temelji uzgoja
Synopsis, Zagreb
2010
bilja (Principles of
Agronomy)
2.
Butorac, A.
Opca Agronomija
Skolska knjiga,
1999
Zagreb
3.
Martin, J.M., Waldren, R.P.,
Principles of Field
Agriculture book,
2005
Stamp, D.L.
Crop Production
CHIPS, Boston
(4th edition)
4.
Mihajlic, V.
Opca proizvodnja
Skolska knjiga,
1988
bilja
Zagreb
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
FAO (grupa avtori)
Conservation of
FAO, Land and Water 2004
Natural resources
Media Series No 27
for Sustainable
Agriculture
2.
Костов, Т.
Општо
Универзитет “Св.
2003
поледелство
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
3.
Pretty, J.N.
Regenerating
Earthscan, London,
1995
Agriculture
Sterling, VA
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован Аждерски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски
институт-Скопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Модели и анализи во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година/
7 Број на ЕКТС
6
III семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаење од предметот Информатика
предметот
 Предзнаење од предметот Странски јазик / Англиски
 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Предметот има за цел да ги запознае студентите со начини на комуникација, компјутерска
анализа и примена на информациони технологии во земјоделството.
11. Содржина на предметната програма:
 Дефиниција на комуникации и нивната улога во земјоделството;
 Функција на комуникациите, важност на комуникациите и цел на комуникацијата;
 Процес на комуникацијата, користење на каналите за пренос на пораката, повратна врска во
комуникацијата;
 Потреби за знаење на менаџерите, комуникациски тек во организацијата;
 Писмена, усна и невербална комуникација;
 Препреки и прекини во комуникацијата, останати коминикациски препреки;
 Подобрување на комуникацијата, комуникациска ревизија;
 Електронски медиуми во комуникацијата;
 Важноста на примената на информационата технологија во земјоделството и агробизнисот;
 Програмски пакети и нивно користење во обработка и пренесување на информации;
 Примена и подобрување на пишаната комуникација со употреба на компјутерска технологија;
 Изработка на табеларни пресметки и графички прикази;
 Обработка и чување на податоците;
 Подготовка на презентации, начини на презентирање на информациите;
 Пребарување и прибирање на информации во домашно и меѓународно опкружување.
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 во компјутерска училница, преку анализа на соодветни
поглавја од теоретската настава, случаи и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
15
бодови
17.3
Активност и учество
5
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гафи, М. Е.
2.

Белч, Е. Џ., Белч, А. М.

3.

Govoni, Norman A. P.

4.

Staton, N.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Модели и
анализи во
земјоделството

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Основи на
деловно
комуницирање
Рекламирање и
промоција;
Интегрирана
перспектива за
маркетинг
комуникација
Dictionary of
Marketing
Communication
Mastering
Communication

GGS Book Services

2007

McGraw-Hill

2007

Sage Publication

2004

Palgrave Macmillan

2004
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Одгледување цвеќе во заштитен простор
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, хемија, исхарана на
предметот
растенијата, наводнување, општо градинарство и
цвеќарство
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на културите
Стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
Општи услови за производство на цвеќе во заштитен простор – типови и опрема на заштитен
простор и општи производни услови. Вегетативно и генеративно размножување. Циклус на
производство на различни групи цветни култури во заштитен простор. Производство на режен цвет.
Видови на режен цвет. Производство на лисно декоративни саксиски култури. Видови на лисно
декоративни саксиски култури. Производство на цветно декоративни саксиски култури. Видови на
цветно декоративни саксиски култури. Чување и нега на саксиски култури.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Djurovka, M. i sor.

2.
3.

Karasek, K.
Karasek K.

4.

Карасек К.

5.
6.

Nikolova, N.
Pagliarini, N., Jurjevic, Z.,
Vinceljak-Toplak, M., Ostojic,
Z., Vrsek, I.
Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М:
Кусакaтска, В.
Хаџи пецова, С.
Давитковска, М.

7.
8.

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шувака, Л.
2.

Brikel, K

3.

Page, S., Olds, M.

4.

Dole, J.; Willkins H.

5.

Institute of field and garden
crops, scientific activities
1985-1989

Наслов

Издавач

Година

Proizvodnja povrcha i
cvecha u
zashtichernom
prostopru
Gajenje ruza
Proizvodnja cvecha u
zashtichenom prostrou
Пластеници у
цвећарству и
расадничарству
Cvetarstvo
Sve o krizantemi

Poljoprivredni
fakultet
Univerzitet u
Novom Sadu
Nolit, Beograd
Nolit, Beograd

2006

Партенон,
Београд

2000

Zemizdat, Sofia
Hrvatsko
agronomsko
drustvo, Zagreb
Факултет за
земјодеслки
науки и храна
факултет

1995
1997

Наслов

Издавач

Година

Голема илустрирана
енциклопедија Градина
Biljke i cveće - Veliki
ilustrovani vodič
Botanica – The
illustrated A – Z of
over 10,000 garden
plants and how to
cultivate them
Floriculture, Principles
and Practice
Department of
scientific publications,
the Volcani Center, Bet
Dagen, Israel (special
publication No. 246)

Младинска
книга-Скопје

2006

Mladinska knjigaBeograd
Kőnemann
Verlagsgesellschaf
t

2008

Prentice-Hall, inc.,
New Yersey
Volcani Center,
Bet Dagen, Israel

1999

Општо цеќарство
Интерна скрипта
Производство на
цвеќе во заштитен
простор
Интерна скрипта
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Специјално поледелство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата – Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Димов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија, Општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за технологијата на
одгледување и начинот на производство на предтсавниците од групата на житни, индустриски и
фуражни растенија
11. Содржина на предметната програма:
Поледелското производство и исхрана на населението во светот
Значење на зелената револуција и идни правци на развојот во производството на храна
Поделба на поледелските растенија
Зрнести скробни растенија:
Вистински жита (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија
на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Просолики жита (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија
на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Зрнести мешункасти и Клубенести растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Индустриски растенија:
Влакнодавни растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Маслодавни растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Растенија за производсство на шеќер (стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Фуражни растенија:
Повеќегодишни мешункасти растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
80 (2 x 30)+20
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grupa autora
2.

22.2

Петар Егуменовски, Душко
Боцевски, Панче Митковски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Specijalno
ratarstvo 1 i 2
Специјално
поледелство

Naucna Knjiga,
Beograd

1989

Наслов

Издавач
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Овоштарството и лозарството
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Втора Година
Број на ЕКТС
7.
6
IV Семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Проф. д-р Тошо Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство и овоштарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за производните технологии кои се применуваат во лозарското и овоштарското
производство. Специфичности во одгледувањето. Современи агротехнички, ампелотехнички и
помотехнички мерки. Запознавање со еколошките, морфолошки, биолошки и стопански
карактеристики на видовите и нивните сорти.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Значење и улога на лозарството. Лозарството во Светот и Р.Македонија.Органи на виновата
лоза, Фенофази во развојот.Размножување на виновата лоза. Подигнување и одгледување на
лозови насади. Агротехнички и ампелотехнички мерки. Системи на одгледување и начин на кроење.
Лозни подлоги, вински и трпезни сорти. Вовед во овоштарството. Предмет значење и цел на
овоштарското производство. Овоштарството во Светот, ЕУ и Р Македонија. Биолошки
специфичности на овошните култури. Еколошки услови за одгледување на овошните култури. Избор
на саден материјал и подигнување на овошни насади. Системи за одгледување на овошните насади.
Примена на помотехнички и агротехнички мерки во овошните насади. Овошни видови од
јаболчестата овошна група. Овошни видови од коскестата овошна група. Овошни видови од
јаткастата и јагодестата овошна група.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Кипријановски М., Арсов
Т.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Лазар Аврамов

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Овоштарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Интерна скрипта

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Београд

2010
2000
2009

1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Исхрана на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата - Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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 NPK 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 градинарски и поледелски култури
15. Ѓубрење и исхрана на овошни култури и винова 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
60+30+90= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта
за предавања
Интерна скрипта
за вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

4.

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije.

Универзитет Кирил
и методиј, Скопје
Zavod za udžbenike,
Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Agrohemija.

Partenon, Beograd

2007

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

1995

2.

Различни автори

Научни списанија
и публикации
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
12. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
13. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
14. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика на
квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
15. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
16. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
17. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
18. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи.
Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

80

бодови

10

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна
скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна трговија
и земјоделство

Нампрес,
Скопје
Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на агромаркетинг
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година/
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на економија
предметот
 Предзнаење од предметот Странски јазик / Англиски
јазик
 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Запознавање со основите на маркетинг концепцијата за работење на земјоделските стопанства
во современи услови
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед, определување на суштината и значењето на маркетингот, поим и дефиниција на
маркетингот, развој на маркетингот како научна дисциплина;
 Развој на маркетинг концепцијата, предуслови за развој на маркетинг концепцијата, фактори од
кои зависи примената на маркетингот воопшто и во земјоделството, примена на маркетингот во
земјоделството;
 Поим за пазар, типологија на пазари, димензии на пазарот, сегментирање на пазарот,
карактеристики на пазарот за земјоделско - прехранбени производи;
 Понуда, побарувачка и цени, понуда на земјоделско - прехранбени производи, еластичност на
понуда, побарувачка на земјоделско - прехранбени производи, мобилност на побарувачка,
закони на побарувачка, фактори на побарувачка: потрошувач - доход – цена, вкрстена
еластичност на побарувачка, навики на потрошувачи и останати фактори на побарувачка;
 Прибирање информации за донесување одлуки за маркетингот, истражување на пазарот,
содржина на пазарните информации, организација на истражување на пазарот;
 Предвидување на побарувачката и продажбата;
 Производот во маркетинг концепцијата;
 Дистрибуција и канали на дистрибуција;
 Цени, политика на цените;
 Промени (движења) на цените на земјоделско - прехранбени производи, видови на цени,
паритети на цени, формирање и регулирање на цените на земјоделско - прехранбени производи;
 Промоција, економска пропаганда;
 Управување со маркетинг активностите, организација на маркетингот;
 Промет на земјоделско - прехранбени производи, видови на промет, непосреден промет,
посреден промет;
 Трговија на големо, трговија на мало;
 Комбинирање на иснструментите на маркетинг миксот.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

15

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Masterson, R., Pickton D.
2.

Kotler P., G. Armstrong

3.

Padberg, D.I., Riston, C.,
Albisu, L.M.

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Основи на
агромаркетинг

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Marketing , An
indtroduction
Principles of
marketing
Agro-food
Marketing

McGraww-Hill

2004

Prentice-Hall

1999

CAB International
UK

1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје и зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со најновите технолошки постапки за преработка и конзервирање на
овошјето и зеленчукот.
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
1. Воведно запознавање со наставната дисциплина. Градба на овошјето и зеленчукот. Технолошки
својства на овошјето и зеленчукот.
2. Механички состав на овошјето и зеленчукот.
3. Хемиски состав на овошјето и зеленчукот.
4. Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите,созревање и
презревање на плодовите)
5. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко).
6. Подготвителни операции при конзервирање на овошје и зеленчук.
7. Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, сретства за конзервирање органски и неоргански, средства за желирање и згуснување, средства за закиселување, средства за
зацврстување и др. додатоци).
8. Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички).
9. Амбалажа, видови амбалажа.
ПРЕРАБОТКИ ОД ЗЕЛЕНЧУК
10. Концентрат (доматно пире) за производство на кечап. Производство на кечап, чили сос и сок од
домати).
11. Производство на лутеница.
12. Термички конзервиран грашок. Преработка на морков.
13. Маринади (пастеризирани маринирани пиперки, пастеризирани маринирани краставички и
цвекло).
14. Биолошки конзервиран зеленчук.
15. Сушен зеленчук.
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
16. Производство на сокови (бистри, матни, кашести).
17. Концентрирани овошни сокови и овошни сирупи.
18. Полупреработки (пулпи, каши, суров матичен сок и сукус).
19. Енергетски пијалаци.
20. Производство на компот, мешан компот, џем, мармалада, слатко.
21. Сушење на овошје (сушена слива).
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
25
бодови
17.3
Активност и учество
15
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на завршен
Активност и учество, успешно изработена семинарска
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Љубица Каракашова
Преработка на
Интерна скрипта,
2011
овошје и зеленчук ФЗНХ, Скопје
2.
Гордана Никетић Технологија воћа
Пољопривредни
1994
Алексић
и поврћа
факултет, Београд
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни
преглед, Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- преработките од
овошје и зеленчук,
-адитивите
-начин на
означување на
производите и др

Службен весни на
Р. Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработкa на поледелски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
Проф. д-р Зоран Димов
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија.
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за преработките од одделни
поледелски производи.
Стекнување на дел од основните вештини за преработка на одделни поледелски производи.
11. Суровини за производство на брашно. Производство на мелнички производи. Видови мелнички
производи. Поделба на брашната. Технолошки постапки за производство на брашно. Суровини за
пекарски производи. Видови пекарски производи. Технолошки постапки за производство на леб и
печива. Суровини за производство на пиво. Технологија за производство на слад. Технологија за
производство на пиво.
Значење, еколошки услови за развој и технологијата на одгледување на поважните маслодавни
култури и шеќерна репа. Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни киселини. Неглицеридни
соединенија; Хемиски, физички оптички и топлински карактеристики на мастите. Технологија на
чување на семето; Рафинирање на маслата. Прием и складирање на шеќерната репа, биохемиски
процеси при складирање на шеќерна репа. Екстракција на шеќер, Чистење на екстракциониот сок,
Кристализацоија на шеќер.
Основни методи на конзервирање на добиточната храна. Подготовка, методи на конзервирање на
сеното. Чување на сеното. Губитоци при подготовка на сеното и нивно намалување..
Сенажа и нејзино подготвување.
Конзервирање на кабастата добиточна храна со силирање. Фактори кои влијаат врз квалитетот на
силажата. Методи на силирање. Процеси при силирање.
Силирање на едногодишни повеќегодишни легуминози. Зголемување на количината на шеќери во
силажата.Бактериско-ензимска стимулација на ферментација. Користење на хранливи додатоци
Објекти за подготовка на силажата.
Оценување на квалитетот на силажата. Органолептички својства на силажата. Хемиски параметри
за квалитетот на силажата. Методи за оцена на квалитетот.
Подготовка на растително брашно. Подготовка на пелети и брикети.
Систем на континуирано производство на добиточна храна - зелен конвеер.
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, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
70
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
15
17.3
Активност и учество
15
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Гоце Василевски
Преработка на
Универзитетски
поледелски
учебник, Скопје
производи
2.
Гоце Василевски
Преработка на
Универзитетски
жито и брашно
учебник, Скопје
3.
Дане Бошев
Производство на
ФЗНХ
слад и пиво –
авторизирана
скрипта
4.
Зоран Димов
Производство на
ФЗНХ
масти и масла –
авторизирана
скрипта
5.
Зоран Димов
Производство на
ФЗНХ
шеќер и скроб –
авторизирана
скрипта
6.
Ивановски, Р.П.,
Фуражно
Универзитет Св.
производство
Кирил и Методиј,
Скопје
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Ga}e{a, S.
Tehnologija slada
Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
2.
Semiz, M.
Tehnologija piva
Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
3.
Frank, D. Gunstone
Vegetable oils in
Blackwell Publishing
food technology:
Composition
Properties and Use
4.
Група аутора
Шеħерна репа (од
Југошеħер ДД,
669 – 723)
Београд
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бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Година
1999
2012
2011

2000

2000

2000

Година
1979.
1979
2002

1992
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на овошен саден материјал
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за начините на размножување на овошните растенија и технологија на
производство на саден материјал од пооделни овошни видови
11. Содржина на предметната програма:
Организирање на овошен расадник. Уредување и подготовка на површината. Размножување на
овошни растенија по генеративен пат. Размножување на овошни растенија по вегетативен пат.
Вегетативно размножување на туг корен – калемење. Производство на питомки-калем гранки.
Подлоги за поедини овошни растенија. Алат и прибор за калемење. Начини и време на калемење.
Подигнување и одгледување на растило. Вадење, класирање и пакување на садниот материјал.
Производство на сертифициран саден материјал. Специфичности во производство на садници од
јаболчест, коскести, јаткаст, јагодести и суптропски овошни видови.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Колеќевски П., Ристевски
Б. Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mišić P.
2.

Hartman H., Kester D.,
Davies F.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Производство на
овошен саден
материјал

Печатница 2Август, Штип

2004

Наслов

Издавач

Година

Podloge voćaka

Nolit Beograd

1984

Plant propagation,
principles and
practices (Fifth
edition)

Prentice-Hall Inc.
Englewood Cliffs,
New Yersey, USA

1990
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Општа ентомологија
Заштита на растенија-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Станислава Лазаревска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните карактеристики на
класата на инсектите, како едни од најзначајните економски штетници на земјоделските култури.
Проучување на надворешната и внатрешната градба на инсектите, нивното размножување и развој,
еколошките законитости
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
Часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.

22.2

3.

Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
Lea Schmidt

4.

Maceljski Milan

5.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian
Stevens, Owen Jones
2.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

10
до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna
Entomologija

Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999

The Insects – An
Outline of
Entomology

USA

2000

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied
Entomology,
Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Chapman&Hall

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.

9.
10.

11.

втор и трет циклус на студии
Фитофармација
Заштита на растенија-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф.
д-рРаде
Слободан
Проф. д-р
РусевскиБанџо
Проф. д-р
Станислава
Лазаревска
Проф.
д-р
Миле Постоловски
Проф. д-р
Пацаноски
Проф.
д-рЗвонко
Раде Русевски
Доц. д-р
Кузмановска
Доц.
д-рБилјана
Звонко
Пацаноски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните хемиски производи за заштита на растенијата:фитоциди (фунгициди,
бактерициди, хербициди) и зооциди (инсектициди, акарициди, нематоциди, родентициди,
лимациди, авициди) и нивното влијание во животната средина.
Формулации на производите за заштита на растенијата.
Начини на апликација на производи за заштита на растенијата.
Безбедна примена на производите за заштита на растенијата.
Токсиколошки мерки.
Одржливост на животната средина и безбедност на храна
Производи за заштита на растенијата
- Европски и национални прописи за регистрација и примена на производи за заштита на
растенијата
- Концепти на Максимално дозволени резидуи и Интервали на безбедна примена (каренца)
- Коректна примена на производи за заштита на растенијата за безбедност на животната средина,
работници и консументи
- Биоконтролни агенси, природни супстанции и синтетички производи за зашптита на растенијата
- Фунгициди, инсектициди, акарициди, нематоциди и други производи за заштитана растенијата,
биоциди
- Хемиска и функционална класификација на производи за заштита на растенијата според нивниот
механизам на дејство
- Формулации на производи за заштита на растенијата
- Методи за евалуација на биолошката активност на производи за заштита на растенијата
- Резистентност кон производите за заштита на растенијата на целните организми (генетски и
физиолошки основи, генетика на популации, методи на мониторинг, превентивни мерки)
Животна средина и производи за заштита на растенијата
- Абсорпција, транслокација, и акумулација на производи за заштита на растенијата
- Растителен метаболизам на производи за заштита на растенијата (детоксификација, red-ox,
хидролиза, конјугација, улога на глутатион, гликоза и амино-киселините)
- Трансформација на производи за заштита на растенијата во растенијата
- Судбина на производи за заштита на растенијата во `ивотната средина (дифузија, волатизација и
масовен трансфер, адсорпција, перзистентност, фото-трансформација, хемиска деградација,
микробиолошка и ензимска деградација, полимеризација, оксидативни соединенија, хемиски и
биотехнички процеси на почвена ремедијација, сорпциски изотерми и анализа на производи за
заштита на растенијата во почва)
- Одржливост на животната средина и безбедност на храна
- Аналитички методи за детерминација на резидуи од пестициди
- Еко-токсиколошки проценки на пестицидите
Машини за апликација на производи за заштита на растенијата
Дози и волумени на дистрибуција, депозит, резидуи, услови за коректна дистрибуција, начини
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на приме на на производи за заштита на растенијата
Класификација на третмани со производи за заштита на растенијата и опрема за нивна
дистрибуција
Распрскувачи за водена дистрибуција на производи за заштита на растенијата (анализи и
евалуација на густина на капки, инспекција и калибрација на распрскувачи)
Опрема за апликација на производи за заштита на растенијата во заштитените простори
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
-

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

од 61 бода до 70 бода

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Maceljski Milan
2.

22.2

3.

Постоловски Миле,
Пејчиновски Филип,
Костов Ташко, Накова
Роза
Јањиќ Васкрсија

4.

Maceljski Milan

7

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Предавања, вежби (лабораториски
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)
и теренски),

(C)
(B)
(A)

Наслов

Издавач

Година

Фitofarmacija (opci
dio)
Преглед на
пестицидите
регистрирани во
Р.Македонија, Скопје
Фитофармација

Sveuciliste u
Zagrebu
ЗЗР на РМ, Скопје

1967

Београд-Бања
Лука
Zrinski, Zagreb

2005

Poljoprivredna
Entomologija

2000

1999

Дополнителна литература
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Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и
заштита на растенија

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Journal
of the Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Градинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Гордана Попсимонова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника,
предметот
општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за потекло, класификација и одгледување на зеленчук, нови технологии,
специфики на одделни култури. Стекнување основни вештини за советодавни услугипри
одгледување на зеленчук за комерцијална намена.
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед во градинарство
 Хранливи вредности на зеленчукот
 Потекло и глобална дистрибуција и потрошувачка
 Сегашна состојба со производството на свеж зеленчук во Македонија
 Услови за одгледување на зеленчукот.
 Почва – структура, плодност, експозија, pH, EC
 Вода – системи на наводнување
 Економски фактори – репроматеријали, работна сила и механизација.
 Агротехнички мерки за производство на зеленчук – општи, специјални и специфични.
 Значење на производство под заштитени простори, состојба на производството под
заштитени простори во Македонија и во светот
 Избор на локација и организирање на заштитени простори.
 Видови на заштитени простори, конструкции и специфики на покривни материјали
 Услови за успевање на градинарските култури под заштитени простори
 Берба, пакување, чување на зеленчукот, пакување и транспорт
 Свежи и конзервирани градинарски производи/ правилници
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео
презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

од 51 бода до 60 бода

22.2

Dorling Kindersley

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Joseph Harris

2.

John Harrison

(E)

(шест)

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Pierce Lincoln C
Vegetables:
characteristics,
production and
marketing,
2.
Dennis R. Decoteau
Vegetable Crops
3.
By Maynard, Donald
Handbook for Vegetable
N., Hochmuth,
Growers
George J., Knott's
4.
Christopher Brickell
RHS Encyclopedia of
Gardening (RHS),
5.

6

студентите

Издавач

Година

John Wiley and
Sons

1987

Prentice Hall
Wiley Interscience
Publications, New
York
Publisher: Dorling
Kindersley

1999
1988

RHS Complete Gardener's
Manual

Dorling Kindersley

2011

Наслов

Издавач

Година

Gardening for Young and
Old - The Cultivation of
Garden Vegetables in the
Farm Garden
The Complete Vegetable
Grower

Kessinger Publishing

2009

Right Way

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на лозов саден материјал
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета Година
Број на ЕКТС
7.
6
V Семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со начините на размножување на виновата лоза, производството на
лозов саден материјал и репроматеријал, чување и употреба.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во размножување на лозата, генеративно размножување. Запознавање со вегетативното
размножување, размножување со положници и резници. Матичник на лозови подлоги, потпори во
матичникот. Одгледување и нега на матичникот (матичник за лозови подлоги и сортиментско лозје).
Берба на резници, трапење и чување на резници, пакување и транспорт. Градежни објекти на
расадникот (калемарница, стратификала, оранжерии, базени, ладилник и придружни објекти).
Калемење на виновата лоза на зрело на стално место. Калемење на виновата лоза на стално место
на зелено (начини и техника). Производство на лозов калем - рачно и машинско калемење. Начини
на стратификување (класично, вода, електростратификување). Садење и нега на калемите во
вкоренилиште. Вкоренување на калеми во хидропон. Индустриско производство на лозов калем.
Вадење, класирање, трапење и чување на калемите. Пакување и транспорт на калеми.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.
Различни автори
3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на ОИВ
Научни списанија и
публикации

ОИВ
Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.

-

Градина – Ниш

1972 1974
1991

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

637

Београд

2010
2000
2002

1985
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екоовоштарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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 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 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Lind K., Lafer G., Schloffer
K., Innerhofer G., Meister
H.

Присуство на предавање и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Еко овоштарство

Интерна скрипта
ФЗНХ

2009

Наслов

Издавач

Година

Organic fruit
growing (превод од
германски)

CABI Publishing,
CAB International
Wallingford, UK

2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Еколозарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Климе Белески
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење во технологијата на интегралното и органско производство на грозје и вино.
Запознавање со законската регулатива.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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, 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
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
од 91 бода до 100 бода
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8
9
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(седум)
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(десет)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Публикации
2.
3.
4.
5.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

IFOAM
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2010
2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

641

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екополеделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7.
Број на ЕКТС
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, општо поледелство и основи на
предметот
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 HACCP)
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
642
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Егуменовски П.
2.

Василевски Г.

3.

Ивановски Р. П.

4.
Lazic Branka, Babovic, J.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Пронатура

4.

Пронатура
Агролинк

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

10 (max.)
5
(пет)
6
(шест)

бодови
(F)
(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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

1998

Специјално
поледелство
Зрнести и клубенести
култури
Фуражно
производство
Organska poljoprivreda
Наслов
Документ од Самитот
за планетата Земја –
Агенда 21
Три Рио Конвенции
Прирачник за
органско земјоделско
производство
Прирачник за
органско поледелско
производство
Прирачник за
производство на семе
во органска градина

643

Година

2004
2000
2008
Издавач

Година
1992
2004
2001
2002
2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на фарми
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси.
предметот
Организација на производствените ресурси и
производствени технологии.
10. Цели на предметната програма (компетенции): стекнување знаења за организацијата и
функционирањето на земјоделските фарми. Стекнување основни вештини за организација на
производствените процеси и менаџирање со земјоделските стопанства.
11. Содржина на предметната програма: Типови фарми. Организирање, одлучување, управување и
раководење во земјоделските стопанства (ЗС). Извршни функции во ЗС. Специјализација,
интензификација и избор на производна структура. Организација на стопански двор. Организација
на земјишна територија и плодоред. Организација на производството на житни, индустриски,
градинарски, фуражни и овоштарски култури. Организација на лозарското производство.
Организација на сточарското производство. Организација на работните процеси во поледелското,
градинарското, лозарското, овоштарското и сточарското производство. Менаџмент на ризикот.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тарнер Џ., Тејлор М.

теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарми
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ, Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Применет
менаџмент на фарма

Издавачки центар
ТРИ, Скопје

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Специјална Eнтомологија I
Заштита на растенија-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф. д-р
Станислава
Лазаревска
Наставник
Проф.
д-р
Миле Постоловски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, општа ентомологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со штетни видови инсекти на
земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura, Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera,
Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera, Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera), нивната
биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
- Симптоми и штети предизвикани од инсектите кај растенијата
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури кои
се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови, како и
принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura. Pterygota:
Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae. Dyctioptera:
Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura. Thysanoptera:
Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera: Pentatomidae, Miridae,
Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina, Psyllina, Coccina.
Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae, Chrysomelidae,
Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt
4.

22.2

5.

Maceljski Milan, IgrcBarcic Jasminka
Maceljski Milan

6.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian
Stevens, Owen Jones
2.
3.
4.
5.

Jervis and Kidd
Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Teng P.S.
Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и
заштита на растенија

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска, инсектариум
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје
Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu
Zrinski, Zagreb

1987

Poljoprivredna
Entomologija

Zrinski, Zagreb

1999

The Insects – An
Outline of Entomology

USA

2000

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management
Insect Natural Enemies
Knowing and
Recognizing
Crop Loss Assessment
and Pest Management
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Journal
of the Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall
ISBN 9005439126X
ISBN 089054-079-9

1996

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju insekata
Entomologija
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Фитопатологија (Псеудомикози и микози)
Заштита на растенија-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Наставник
Доц. д-р Билјана Кузмановска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, поледелство, градинарство,
овоштарство, лозарство
Цели на предметната програма (компетенции): Воведување на студентите во теоретско и практично
запознавање со најважните фитопатогени габи, интерактивноста со нивните домаќини,
симптоматологијата, етиологијата и други специфики на заболувањата што ги предизвикуваат, како
и мерките за нивно сузбивање.
Содржина на предметната програма:
- Дефиниција на поимот болест
- Поим за паразити и паразитизам
- Морфологија на фитопатогените габи
- Патогенеза
- Механизми на отпорност кај растенијата
- Варијабилност на псеудогабите и габите
- Епифитотиологија
- Симптоматологија на болестите предизвикани од фитопатогени псеудогаби и габи
- Евалуација на болестите предизвикани од псеуодгаби и габи
- Таксономија на фитопатогените псеудогаби и габи:
- Псеудомикози: Царство Protozoa, Раздели: Myxomycota, Plasmodiophoromycota.
- Псеудомикози: Царство Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Ред: Peronosporales.
- Псеудомикози: Царство Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Ред: Pythiales.
- Псеудомикози: Царство Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Ред: Saprolegniales,
Sclerosporales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Chytridiomycota, Класа: Chytridiomycetes Редови: Blastocladiales,

Chytridiales, Spizellomycetales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, Класа: Archiascomycetes, Ред: Taphrinales, КласаIII:
Filamentous Ascomycetes, Ред: Erysiphales,
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, А: Pyrenomycetes, Редови: Diaporthales, Diatrales,
Hypocreales, Phyllachorales, Xylariales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Редови: Dothideales,
Pleosporales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, C: Discomycetes, Редови: Leotiales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Родови: Allternaria, Ascochyta,
Cercospora,Chara, Colletotrichum, Coniella, Fulva .
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Родови: Fusarium,
Helminthosporium, Kabatiella, Macrophominia, Microdochium, Phialophora, Phoma .
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Родови: Phomopsis, Ramularia,
Septoria, Stenocarpella, Stigmina, Verticillium.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Редови: Agaricales, Ceratobasidiales, Sterales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Uredinales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Ustilaginales.
Методи на учење:Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат
дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, одбрана на
проектна задача итн..Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат
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форуми, дискусии, и консултации.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
60
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

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
Предавања, вежби (лабораториски
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

(седум)
(осум)
(девет)
(десет)
и

Наслов

Издавач

Година

Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Универзитет
“Гоце Делчев” –
Штип
Универзиитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет

2002

2.

Ивановиќ Мирко

Микозе биљака

3.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

4.

Јосифовиќ Младен

Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Пољопривредна
фитопатологија

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата вирусологијата и
заштита на растенија

часови

1992

2009
1956

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
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disease,
Phytopathology
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хербологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
III година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Принципи на
предметот
растителното производство, Општо поледелство со
агроекологија, Ботаника
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е запознавање на студентите со теоретските и практичните
познавања на биологијата, екологијата и класификацијата на плевелите, мерките за борба против
плевелите и сузбивање на плевелите во одделни култури
11. Содржина на предметната програма:
Поим и потекло на плевелите; Биолошки својства на плевелите; Начин на ширење на плевелите.
Штети од плевелите; Екологија на плевелите. Класификација на плевелите. Инвазивни плевели.
Индиректни и директни мерки за борба против плевелите. Интегрални мерки за борба против
плевелите. Агротехнички, механички, физички и биолошки мерки за борба против плевелите.
Хемиски мерки за борба против плевелите; Класификација на хербицидите. Техника на примена на
хербицидите; Методи за оценување на ефикасноста на хербицидите; Оценување на фитотоксичното
дејствување на хербицидите. Сузбивање на плевелите во пченица, јачмен и ориз. Сузбивање на
плевелите во луцерка, еспарзета, детелина и жолт ѕвездан. Сузбивање на плевелите во лен и
маслодајна репка. Сузбивање на плевелите во пченка, пченка+грав, сирак и просо. Сузбивање на
плевелите во сончоглед, ш.репа, памук,тутун, бостан, компир, соја и кикирики. Сузбивање на
плевелите во градинарски култури. Сузбивање на плевелите во лозови и овошни насади. Сузбивање
на плевелите во природни тревници.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.
22.2

Коиќ, М. и Јањиќ, В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
King, L. J.

2.

Ковачевиќ, Ј.

3.

Коиќ, М., Јањиќ, В.,
Степиќ, Р.
Radosevich, S.R., Holt,
J.S., Ghersa, C.

4.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Хербологија

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Факултет за
земјоделски науки и
храна
Наука, Белград

2006

Наслов

Издавач

Година

Weeds of the
World. Biology and
Control

Leonard Hill, London;
Interscience
Publishers, INC, New
York
Накладни завод,
Загреб
Биографика,
Суботица
John Wiley and Sons,
New York

1966

Основи
хербологије

Корови у
пољопривреди
Корови и њихово
сузбијање
Weed ecology:
implications for
management
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Наводнување
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф.
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
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.
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, Блани 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. Површинскигравитациски 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)
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

и практична настава (на терен и во лабораторија) со тимска работа на конкретни проблеми кои се
актуелни од областа на наводнувањето.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски, И.,
2.
3.

22.2

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

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
2.

Bošnjak, Đ.,

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало
за студенти
Практикум по
Наводнување,
Работна тетратка
за евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје
Интерна работна
тетратка-Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih

Univerzitet u Novom
Sadu, Novi Sad

1976

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni

1999
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3.

Dragović, S.,

useva,
Navodnjavanje,

4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

Elsevier

2007

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Академски печат

2010

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

Нампрес

2009

8.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнува
ње за
производство на
растителни
култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната
средина во Р.
Македонија,
Брошура,

ГТЗ, Скопје

2003

9.

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

Примена на
фертиригација
кај јаболков
насад, Брошура,

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009
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Fakultet, Novi Sad
Naučni institut za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition

2000
2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Тревници
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
Кредити
Проф. д-р
Татјана
Прентовиќ
8.
Наставник
Проф.
д-р
Петре
Ивановски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Агрохемија
предметот
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Редовна посета на часовите и вежбите во лабораторија
и на терен.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература Постои сооодветна и доволна
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сета постојна литература
за тревници

Наслов

Издавач

2000

Фуражно
производство
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Планирање и уредување на паркови
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц.
д-р Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
д-р Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хумани ресурси, цвеќарство на отворено,
предметот
наводнување, механизација, декоративна дендрологија.
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за поимите поврзани со јавното градско зеленило, категориите на парковите и
начинот на уредување и користење на парковите, за Конвенцијата за заштита на пределската
разновидност на Европа, управувањето, планирањето и заштитата на предлите
Стекнување основни вештини за начинот на планирање, облиукување и уредување на паркови,
вклучување во процесите и тимовите за планирање и заштита на пределите и биодиверзитетот
11. Содржина на предметната програма:
Поими за пределот и пејзажот. Конвенција за заштита на пределите. Историја на пејзажната
архитектура. Историја и развој на урбаните отворени зелени простори. Планирање на отворени
урбани простори. Функции и карактеристики на отворените простори (урбана клима, социјални
аспекти на рекреацијата и одморот и др.). Европски регулативи и стратегии за планирање на
отворен урбан простор. Јавното зеленило и парковите во Р. Македонија. Изработка на технички
проект и техничка документација за уредување и обликување на парк. Проектирање како дел на
процесот за уредување на просторот. Структура на посторот - физички елементи на просторот рељеф, вода, вегетација, згради, архитектонски елементи, опрема за отворени простори. Подигање
на зелени површини (техника на подготовка на земјиштето за садење, изградба на градежни и
архитектонски елементи, садење на дрвја и грмушки, садење на цвеќе, градба на основната
инфраструктура на зелените површини и друго). Нега на зелени површини (поткастрување,
одржување на цветни леи, наводнување, заштита и друго).
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи
Практичната работа 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
(D)
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од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Хаџи Пецова, С.
2.

22.2

3.

Marusic, I.

4.
5.

Steiner, F.R.,
Вујковиќ, Љ.

6.

Вујковиќ, Љ.

7.

Стоичев, Л.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков, М.
2.

Група автори

3.

Њиллие, Ј. Bell, S.

5.

Davies, C. , R MacFarlane,
C. McGloin; M.Roe

6.

Werquin, A.C., B. Due, G.
Lindholm, B. Oppermann,
S. Pauleit &S.Tjallingii (Ed.)
Wooley, H.

7.

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Предели - пристап кон
планирање, управување
и заштита
Европска Конвенција за
пределите; Просторно
планирање
Krajinsko planiranje,
skripta

Пропоинт,
Скопје

2008

Совет на
Европа

2001

Парково и ландшафтно
искуство

Biotehnishka
fakulteta,
Univerza v
Ljubljani
McGrow Hill
Шумарски
факултет
Београд
Шумарски
факултет
Београд
Земиздат,
Софија

Наслов

Издавач

Година

Компонентите на
природниот комплекс во
просторното планирање
URGE

Студентски
збор

1988

The Living Landscape,
Пејзажна архитектура планирање и
пројектовање
Техника пејзажног
пројектовања

Landscape: Pattern,
Perception and Form
Green Infrastructure
Planning Guide, Green
Infrastructure;
Grenn Structure and
Urban Planning
Urban Open Spaces

659

Совет на
Европа;
E&F N Spon,
London
Совет на
Европа

2003
2003
1960

2002
1999

ESF COST
Office, Brussels

2003

Taylor &Francis,
London

2005
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата - Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Стојческа,
Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Мартиновска
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

15
75

часови
часови

80

бодови

10

бодови

10
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчеларство и опрашување на овошните растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Хрисула Кипријановска
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
медоносната пчела и пчелното семејство во целина, со современите апитехнички постапки за
правилно одгледување и искористување на пчелите, како и со можностите за организирано
опрашување на овошните култури со пчели.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и раси пчели. Анатомија и физиологија на
пчелите. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни облици на
членовите на семејството (метаморфоза). Размножување на пчелните семејства. Природно роење.
Вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта. Пчеларски алат и прибор.
Пролетни работи во пчеларникот(основен пролетен преглед, пролетно надразбено прихранување,
проширување и обновување на пчелното гнездо). Работи во пчеларникот за време на главната
паша (поставување на медишта, цедење на мед, селидба). Подготовка на пчелните семејства за
зима и зазимување. Елементи на пчелната паша. Услови за медење. Групи медоносни растенија
(шумски, овошни, индустриски ит.н.). Проширување и подобрување на пашата. Улогата на пчелите
во опрашувањето. Припрема на пчелни семејства кои ќе се користат за опрашување.
Организирање на опрашување со пчели во овошни насади (договори помеѓу пчеларите и
производителите на овошје, време на населување на пчелните семејства, шема на поставување,
заштита од пестициди, изнесување на пчелните семејства од насадите). Позначајни болести на
пчелното легло. Позначајни болести на возрасни пчели. Штетници и непријатели на пчелите.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска
Хрисула, Наумовски М.
2.
Симитчиев Т. 1989
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Umelic V.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчеларство

ФЗНХ, Скопје

2002

Пчелопрашване и добиви

Земиздат,
Софија

1989

Наслов

Издавач

Година

Pcelarstvo

Kolor pres,
Lapovo

2006

2.

www.pcela.co.yu

3.
4.
5.
6.

www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com

663

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОФАРМАЦИЈА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екоградинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Рукие Агич
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од градинарство, екологија, ентомологија,
предметот
фитопатологија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vernon P. Grubinger,

2.

Northeast Organic Farming
Associacion,

3.

Branka Lazic i dr.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Група автори

15
60

часови
часови

40

бодови

40

бодови

20
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Sustainable
Vegetable
production From
Start up to Market
The Real Dirt:
Farmers tell about
organic and low
input practices in
the Northeast
Organska
poljoprivreda

NRAES

1999

NOFA

1994

Poljoprivredni Fakultet,
Novi Sad

2008

Наслов

Издавач

Година

Водичи за
органско
производство на
некои
градинарски
култури

во издание на
Министертсво за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Цвеќарство на отворено
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц. д-рд-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
o Предзнаења од ботаника, хемија, исхарана на
предметот
растенијата, наводнување,општо градинарство и
цвеќарство.
o Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o Стекнување знаење за карактеристиките на културите
o Стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
Општи услови за производство на расад од едногодишни и двогодишни цветни култури.
Запознавање и изучување на едногодишни цветни култури. Запознавање и изучување на
двогодишни цветни култури. Општи услови за производство на многугодишни цветни култури и
вегетативно размножување. Запознавање и изучување на многугодишни цветни култури.
Карактеристики на луковици, кртоли и ризоми - производство на саден материјал, чување и
форсирање. Запознавање и изучување на луковици и кртоли. Типови и форми на цветни леи,
подигање и аранжирање на цветни леи и групации.
12. Методи на учење:
o Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
o Практичната работа се реализира со посета и работа на терен и тимска работа на одреден проблем
и презентации.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
30
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1
Djurovka, M. i sor.

10

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom
Sadu

2006

Nolit, Beograd

1999

Партенон, Београд

2000

Nolit, Beograd

1978

Zemizdat, Sofia,

1995

2.

Karasek K.

3.

Карасек К.

4.

Karasek, K.

5.

Nikolova, N.;

Proizvodnja
povrcha I cvecha
u zashtichernom
prostopru
Proizvodnja cvecha
u zashtichenom
prostrou
Пластеници у
цвећарству и
расадничарству
Cvetajuce lukovice
i gomolji
Cvetarstvo

6.

Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М.

Цвеќарство на
отворено

Интерна скрипта
Факултет за
земјоделски науки и
храна

2008

Наслов

Издавач

Година

Голема
илустрирана
енциклопедија Градина
Biljke i cveće Veliki ilustrovani
vodič
Botanica – The
illustrated A – Z of
over 10,000
garden plants and
how to cultivate
them
Floriculture,
Principles and
Practice
Ball RedBook Crop
Production

Младинска книгаСкопје

2006

Mladinska knjigaBeograd

2008

Kőnemann
Verlagsgesellschaft

1999

Prentice-Hall, inc.,
New Yersey

1999

Ball Publishing, Illinois

2003

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шувака, Л.

2.

Brikel, K

3.

Page, S., Olds, M.

4.

Dole, J.; Willkins H.

5.

Hamrick, D.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Специјална Eнтомологија II
Заштита на растенија-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година/
7 Број на ЕКТС
6
VII семестар
. кредити
Проф. д-р
Станислава
Лазаревска
Наставник
Проф.
д-р
Миле Постоловски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, општа ентомологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со штетни видови инсекти на
земјоделските култури (Pterigota-Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera), нивната
биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
- Симптоми и штети предизвикани од инсектите кај растенијата
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Lepidoptera: Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae,
Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae, Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae,
Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae, Noctuidae. Diptera: Bibionidae,
Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae, Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae,
Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae. Hymenoptera: Symphita: Cephidae,
Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae, Chalcididae, Eurytomidae,
Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
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17.3
18.

19.
20.
21.
22.

Активност и учество

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt
4.

22.2

5.

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan

6.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones
2.

Jervis and Kidd

3.

Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Teng P.S.

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

10

бодови

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска, инсектариум
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје
Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1991

Poljoprivredna
Entomologija
The Insects – An
Outline of Entomology

Zrinski, Zagreb

1999

USA

2000

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management
Insect Natural
Enemies
Knowing and
Recognizing
Crop Loss Assessment
and Pest Management
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Journal
of the Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall

1996

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Entomologija
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1987
1970

ISBN 9005439126X
ISBN 089054-0799
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија-Бактериози
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенија-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Раде Русевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, поледелство, градинарство,
овоштарство, лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Воведување на студентите во теоретско и практично запознавање со фитопатогените бактерии,
нивните морфолошки и биолошки особини, распространетост, симптоматологија и мерки за нивно
сузбивање.
11. Содржина на предметната програма:
- Историски аспекти и економско значење.
- Општи особини на фитопатогените бактерии.
- Потекло и еволуција на паразитизмот кај фитопатогените бактериич специјализација на
фитопатогените бактерии.
- Патогенеза на заболувањата предизвикани од фитопатогените бактерии.
- Влијание на еколошките фактори врз патогенезата на бакетриските заболувања на растенијата.
- Однесување на бактериите во растенијата, одбранбени механизми. Систематски стекната
резистентност (SAR)
- Примарни и секундарни фактори на бактериската патогенеза на растенијата.
- Патолошки промени кај растенијата предизвикани од фитопатогените бактерии.
- Класификација на фитопатогените бактерии.
- Идентификација на фитопатогените бактерии. Серолошка детерминација на фитопатогените
бактерии. Бактериофаги.
- Фитопатогени видови од родот Clavibacter.
- Фитопатогени видови од родовите: Streptomyces, Rhizobium (Agrobacterium) и Ralstonia,
- Фитопатогени видови од родовите : Erwinia и Pantoea
- Фитопатогени видови од родовите : Xanthomonas и Xylella
- Фитопатогени видови од родовите : Pseudomonas и Xylophilus
12. Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
4
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсениевиќ Момчило
22.1

22.2

2.

Арсениевиќ Момчило

3

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

4.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата –
растителната
бактериологија и
заштита на растенијата

80

бодови

10

бодови

10

Бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Бактериозе
биљака
Фитопатогене
бактерије
Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел

“Научна књига” –
Београд
“Научна књига” –
Београд
Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

1988

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

1992
2007

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија-Вирози
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенија-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Раде Русевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, ентомологија, поледелство,
градинарство, овоштарство, лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Воведување на студентите во теоретско и практично запознавање со фитопатогените вируси,
нивните морфолошки и биолошки особини, распространетост, симптоматологија и мерки за нивно
сузбивање.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Историски аспекти и економско значење.
Физичко-хемиски особини на вирусите. Антигени особини на вирусите.
Намножување, генетика и класификација на растителните вируси
Растенија домаќини на растителните вируси. Отпорност на растенијата према растителните
вируси.
Патолошки промени кај вирусно заболените растенија. Епидемиологија на растителните вируси.
Сузбивање на растителните вируси.
Вируси на поледелски култури
Вируси на растенијата за сточна исхрана
Вируси на индустриски растенија
Вируси на градинарски растенија
Вируси на овошни растенија
Вируси на винова лоза
Вируси на украсни растенија
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
672
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
4
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шутиќ Драгољуб

бодови

10

бодови

10

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Биљни вируси –
општ дел

Универзиитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет

1994

Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет

1995

2.

Шутиќ Драгољуб

Вирозе биљака –
специјален дел

3.

Крстиќ Бранка, Тошиќ,
Малиша

Билјни вируси,
неке особине и
дијагностика –
практикум

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата вирусологијата и
заштита на растенија

80

1994

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of general
virology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи генетски методи
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
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
Четврта година /
7. Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски
Проф.
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од генетика
предметот
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 п роизводство. Протопласти и соматска
хибридизација.
 Рекомбинантна ДНК технологија (ензими, вектори, плазмиди, клонирање, олигонуклеотиди)
PCR – полимеразно верижна реакција. Електрофореза (типови и примена на електрофореза).
 Генетски маркери и нивна поделаба. 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.
 Селекција на растенија со помош на молекуларни маркери.
 Генетско мапирање и детекција на генетски полиморфизам кај популации. Конструкција на
генетски мапи.
 Примена на молекуларни маркери во евалуација на растителни генетски ресурси.
 Биоинформатика. Примена на биоинформатички програми во растителна генетика и
биотехнологија.
 Генетски трансформации кај растенија. Методи на генетски трансформации.
 Трансформација и регенерација на генетски трансформирани растенија. Селективни маркери
и детекција на генетски трансформирани растенија.
 Генетски трансформации кај растенија за подобрување на толерантноста кон биотски и
абиотски фактори.
 Примена и застапеност на генетски модифицирани култури во светско производство. Етички
аспекти на генетски трансформации и потенцијални ризици од генетски трансформирани
организми.
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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

50

бодови

40

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Desmond S.T. Nicholl.
2.

H.S. Chawla

3.

Dominique de Vienne

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови
(F)
(E)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

An Introduction to
Genetic Engineering
Introduction to
Plant Biotechnology
Molecular Markers
in Plant Genetics
and Biotechnology

Cambridge
University Press
Science Publisher

2002

Science Publisher

2003

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на трпезно грозје
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата - фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на трпезните сорти винова лоза, технологија на
производство, берба и складирање. Стекнување основни вештини за распознавање на десертните
сорти, практично запознавање со ампелотехничките мерки и определување на квалитетот.
11. Содржина на предметната програма:
Производство и потрошувачка на трпезно грозје во светот и кај нас. Хранливи лековити вредности
на трпезно грозје. Еколошки услови за производство на трпезно грозје. Производство на рани сорти
трпезно грозје. Производство на средно доцни сорти трпезно грозје. Производство на доцни сорти
трпезно грозје. Производство на многу доцни сорти трпезно грозје. Определување време и начин на
берба. Пакување и транспорт. Чување во ладилник. Искористување на бессемените трпезни сорти.
Квалитетни категории на трпезно грозје. Органолептичко оценување на квалитетот. Производство
на суво грозје. Искористување на отпадното грозје.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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
Редовно присуство на предавања и
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(седум)
(осум)
(девет)
(десет)
вежби

(D)
(C)
(B)
(A)
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Лековити и зачински растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија со климатологија,Општо
поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за поважните предтсавници,
технологијата на одгледување и начинот на производство на лековитите и зачински растенија
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими на растителните лековити суровини;
Општи принципи при одгледување на лековитите растенија
Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по
стандардите на GAP)
Употреба на лековитите и зачински растенија
Специјален дел:
Растенија кои содржат алкалоиди
Растенија кои содржат хетерозиди
Растенија кои содржат танини
Растенија кои содржат липиди (во маслото)
Растенија кои содржат витамини
Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови,
технологија на одгледување
Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла
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
30+15+135 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
30
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
15
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
105
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 (max.)
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kisgeci Jan, Slavica Jelacic,
Damir Beatovic
2.

22.2

Siljes Ivan, Dzurdzica
Grozdanic, Grgesina Ivan

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Lekovito,
aromaticno i
zacinsko bilje

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni fakultet

2009

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja

Skolska Knjiga,
Zagreb

1992

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Геоматски техники во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марија Вукелиќ - Шутоска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од сите предмети
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за користење на скици, планови, карти и проекти за земјоделските
земјишта.Стекнување основни вештини за користењето на Системот за глобално позиционирање ГПС,со чија помош се остварува можноста корисниците со голема брзина и голема точност да ги
собираат просторните податоци од терените и да пренесуваат реални слики на
компјутер.Стекнување знаење за Географските информациски системи-ГИС, кои се технологија со
која се собираат, меморираат, ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат просторни и
други податоци.
11. Содржина на предметната програма:
Мерни единици: Форма и димензии на Земјата. Мерки за должина, Мерки за површина. Мерки за
агли. Геодезија: Предмет и значење на геодезијата, Задачи на геодезијата, Историски податоци за
развој на геодезијата, Координатни системи и картографски проекции. Основни задачи при
координатните пресметки, Поим за план и карта, Размер, Решавање на задачи врз топографски
план или карта. Основни геодетски мрежи, Означување на точки на теренот, Мерење на агли.
Работа со тотална станица-модел TC 307, Поим за геодетско снимање на теренот. Систем за
глобално позиционирање-ГПС: Значење и примена на ГПС, Сегменти на ГПС. Геодетски мерења со
ГПС, Методи за набљудување. Диференцијален ГПС, Основен принцип, Широкоопфатен ДГПС,
Пренесување на податоците, Определување на релативната положба. Поставување опрема за
теренски мерења, Планирање на ГПС мерењата, Трансформација на координати од WGS 84 кон
локална координатна мрежа. Географски информациски системи-ГИС: Значење на географските
информациски системи, Податоци, информации, знаење, евиденција и мудрост, ГИС како наука за
решавање на проблемите, ГИС како технологија за решавање на проблемите, Предности на ГИС,
Структура на ГИС, Работа со ГИС. Примена на ГИС, Географски податоци. Несигурност, Создавање
на модел од географски податоци. Географско испитување и просторна анализа-од податок до
информација.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови

680

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОФАРМАЦИЈА

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Собрани 60 бодови

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Чукалиев Ордан,
Вукелиќ-Шутоска Марија,
Арнаудова Жулиета,
Иванов Иван
2. Србиноски Златко

бодови

20

Геоматски техники
во земјоделството

Медиана д.о.о.,
Скопје

2005

Градежен
факултет, Скопје
Градежен
факултет, Скопје
Шумарски
факултет, Скопје
Софија

2003

Наслов

Издавач

Година

УТМ проекција и
УТМ мрежа

Градежен
факултет, Скопје

1999

Геоинформатика
Примената на ГИС
во земјоделството
Гео Информациски
Системи

Софија
Академски печат
Скопје
МЕДИС –
информатика,
Скопје
Градежен
факултет, Скопје

2003
2009

Блинков Иван

Геодезија – книга I

5.

Василев, С.

Лекции по
топографски карти

Longley, P., Goodchild,M.,
Maguire,D., Rhind,D.

30

Година

4.

6.

бодови

Издавач

Србиноски Златко

Рибаровски Ристо

50

Наслов

3.

5.

часови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Теориска геодезија
I
Картографија I

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Србиноски,З.,
Маркоски,Б.,Рибаровски Р.,
Јованов Ј.
2.
Влчинов, В.
3.
Френсис Џ. Пирс, Дејвид
Клеј
4.
Сашо Манасов

75

Основи на
геодезијата
Geographic
Information
Systems and
Science
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Прописи во агроеколошко и органско земјоделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од екологија
предметот
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+105 = 180 часови (3+2)
15.
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16.
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17.
Начин на оценување
17.1
Тестови
90
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
5
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
5
бодови
18.
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.

D. Znaor

2.

International Federation of
Organic Movement
(IFOAM)
Lampkin, N.

3.
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nadia El/Hage Scialabba

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ekološka
poljoprivreda
Basic Standards

Globus, Zagreb

1995
2002

Organic farming

www.ifoam.org/abou
t_ifoam/standards/no
rms.html
Farming Press Books

Наслов

Издавач

Година

Energy use in
Organic Food
systems
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Рурален развој
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
Кредити
Проф. д-р Јован Аждерски
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови
земјоделски семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални
односи; Односи меѓу половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и
процеси; Значење и поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално
планирање; Рурални сили; Организирање на земјоделците и селаните во здруженија;
Индустријализација; Урбанизација; Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална
економија; Развој на современи концепции за регионален развој; Теорија на извозна ориентација
на регионот; Теории за модернизација; Улогата на државата во развојот на просторот; Големината
и функцијата на локалната самоуправа; Регионален развој на Македонија.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Изработена семинарска работа

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.
проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

60

бодови

30

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото
Регионална
економија

Фолозофски
факултет-Скопје
Економски
факултет-Скопје

1996

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Специјална зоологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенија-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Станисалава Лазаревска
Проф. д-р Слободан Банџо
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, општа ентомологија, специјална ентомологија
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со штетни видови пајаци, нематоди,
полжави, глодари, птици, на земјоделските култури нивната биологија, дистрибуција, штетност,
мерки за контрола
11. Содржина на предметната програма:
Општа зоологија
Организација на живата материја
Анимална физиологија
Развој и репродукција
Етологија и екологија (однесување, социетети, симбиоза, миграции, комуникациски системи,
популации, заедници и екосистеми, динамика на популација, геонемија и живеалишта,
зоогеографски ареали, контрола на популација)
Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија
(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите),
мониторинг на полжави, глодари и стаорци, живот на отворено и синантропски животни
средини
Таксономија - Акарологија
Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија
(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) и штети
од пајаците на најзначајните земјоделски култури (вклучувајќи ги и декоративните растенија,
културите во оранжериите, културите кои се одгледуваат беспочвено и нивните производи)
Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија
(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) на
природните непријатели најзначајните фитофагни пајаци
Таксономија - Нематологија
Морфологија, биологија и етологија (животен циклус и репродукција на видот), екологија
(динамика на популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) и штети
од нематодите на најзначајните земјоделски култури (вклучувајќи ги и декоративните растенија,
културите во оранжериите, културите кои се одгледуваат беспочвено и нивните производи)
Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција), екологија (динамика на
популација, влијание на абиотските и биотските фактори на популациите) на природните
непријатели најзначајните фитофагни нематоди
Морфологија, биологија и етологија (животна историја и репродукција) и штети од птиците на
најзначајните земјоделски култури и предаторски видови птици
Дијагноза и приемнета биотехнологија
Мониторинг и процедури на земање примерок во земјоделска ентомологија, акарологија и
нематологија
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шапкарев Јонче

22.2

часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска,
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

НИО Студентски
збор

1991

Sveuciliste u
Zagrebu
Skolska knjiga,
Zagreb
Poljoprivredni
fakultet Novi Sad
Beograd

1970

Novi Sad

1998

Zrinski, Zagreb

1991

Zrinski, Zagreb

1999

2.

Matonickin Ivo

Зоологија на
безрбетните
животни
Zoologija Evertebrata

3.

Ognen S.I.

Zoologija kraljesnjaka

4.

Kolektiv autora

5.

Kolektiv autora

6.

N. Gjukic. S. Maletin

7.

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan

Stetocine u
skladistima
Prirucnik izvestajne i
prognozne sluzbe
zastite
poljoprivrednih
kultura
Poljoprivredna
zoologija sa
ekologijom
Entomologija

8.

часови

Poljoprivredna
Entomologija

1956
1972
1983

Дополнителна литература
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Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Ciglar Ivan

Zrinjski, Cakovec

1988

2.

Jervis and Kidd

Chapman &Hall

1996

3.

Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Teng P.S.

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

Integralna zastita
vocnjaka
Insect Natural
Enemies
Knowing and
Recognizing
Crop Loss Assessment
and PestManagement
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Интегрална заштита на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенија-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф. д-р
Станислава
Лазаревска
8.
Наставник
Проф.
д-р
Миле Постоловски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, ентомологија, микологија, бактерологија,
вирологија, хербологија,
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стратегии за контрола на штетниците на
земјоделските култури. Економски праг на штета. Законски, агротехнички, механички, физички,
биолошки, биотехнички, хемиски мерки за заштита на земјоделските култури. Заштита на
растенијата во органско земјоделство
11. Содржина на предметната програма:
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство
Интегрална заштита (дефиниција, прописи, стандарди, етикетирање, улога на квалитетна
цертификација за земјоделски производи)
Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи,
добри и слаби страни)
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и
манипулација, селекција и селективност)
Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи)
Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички,
генетски, биолошки, биотехнички и хемиски)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Систем за подршка (модели за прогноза, експерт системи и систем на предупредување)
Стратегии на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните
земјоделски култури на поле, во затворени простори и во синантропни средини
Производи за заштита на растенијата
- Европски и национални прописи за регистрација и примена на производи за заштита на
растенијата
- Концепти на Максимално дозволени резидуи и Интервали на безбедна примена (каренца)
- Коректна примена на производи за заштита на растенијата за безбедност на животната средина,
работници и консументи
- Биоконтролни агенси, природни супстанции и синтетички производи за зашптита на растенијата
- Фунгициди, инсектициди, акарициди, нематоциди и други производи за заштитана растенијата,
биоциди
- Хемиска и функционална класификација на производи за заштита на растенијата според нивниот
механизам на дејство
- Формулации на производи за заштита на растенијата
- Методи за евалуација на биолошката активност на производи за заштита на растенијата
- Резистентност кон производите за заштита на растенијата на целните организми (генетски и
физиолошки основи, генетика на популации, методи на мониторинг, превентивни мерки)
Животна средина и производи за заштита на растенијата
- Абсорпција, транслокација, и акумулација на производи за заштита на растенијата
- Растителен метаболизам на производи за заштита на растенијата (детоксификација, red-ox,
хидролиза, конјугација, улога на глутатион, гликоза и амино-киселините)
- Трансформација на производи за заштита на растенијата во растенијата
- Судбина на производи за заштита на растенијата во `ивотната средина (дифузија, волатизација и
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12.

13.
14.
15.

16.

масовен трансфер, адсорпција, перзистентност, фото-трансформација, хемиска деградација,
микробиолошка и ензимска деградација, полимеризација, оксидативни соединенија, хемиски и
биотехнички процеси на почвена ремедијација, сорпциски изотерми и анализа на производи за
заштита на растенијата во почва)
- Одржливост на животната средина и безбедност на храна
- Аналитички методи за детерминација на резидуи од пестициди
- Еко-токсиколошки проценки на пестицидите
Машини за апликација на производи за заштита на растенијата
Дози и волумени на дистрибуција, депозит, резидуи, услови за коректна дистрибуција, начини
на приме на на производи за заштита на растенијата
Класификација на третмани со производи за заштита на растенијата и опрема за нивна
дистрибуција
Распрскувачи за водена дистрибуција на производи за заштита на растенијата (анализи и
евалуација на густина на капки, инспекција и калибрација на распрскувачи)
Опрема за апликација на производи за заштита на растенијата во заштитените простори
Интеракција Растение – Штетник
- Ко-евулуционерни интеракции помеѓу фитофагните организми и нивните растенија домаќини
(стратегии применети на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на инфестирани растенија)
- Трофички релации помеѓу фитофагните организми и нивните растенија домаќини
- Морфолошки, биохемиски и физиолошки алтерации индуцирани од фитофагните организми и
нивните растенија домаќини
- Механизми на одбрана на растенијата против фитофагните организми
- Растителни патогени векторирани од фитофагните организми (механизми на трансмисија, ефекти
на биологијата и физиологијата на векторите)
Дијагноза и применета биотехнологија
- Идентификација на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база на нивната морфологија и
индуцираните симптоми на нивните растениај домаќини
- Идентификација на природните непријатели на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база
на нивната морфологија
- Биолошки, биохемиски и молекуларни техники за дијагноза на фитофагните организми и нивните
природни непријатели
Фитосанитарни закони
Карантин и задолжителна контрола
- Концептот на карантин и задолжителната контрола
- Интернационални и национални прописи за карантинот и задолжителната контрола
Фитосанитарен квалитет на растителен саден материјал
- Фитосанитарни побарувања за растителниот саден материјал (CAC и цертифициран материјал)
- Методи и техники на растителна санитација
- Селекција, чување и примена на незаразени клонови
- Програм за фитосанитарна цертификација
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови

690

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОФАРМАЦИЈА

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

5
6
7
8
9

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kolektiv autora
2.

Ciglar Ivan

3.

N. Gjukic. S. Maletin

4.
5.

Jervis and Kidd
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев

6.

Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
Lea Schmidt

7.
8.
9.

22.2

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan

10.

Malais M.H., Ravensberg
W.J.

11.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

12.

Teng P.S.

13.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа

80
10
10

Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Prirucnik izvestajne i
prognozne sluzbe zastite
poljoprivrednih kultura
Integralna zastita
vocnjaka
Poqoprivredna zoologija
sa ekologijom
Insect Natural Enemies
Земјоделска
ентомологија

Beograd

1983

Zrinjski,
Cakovec
Novi Sad

1988

Chapman &Hall
Универзитет
“Кирил и
Методиј”Скопје
Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu
Zrinski, Zagreb

1996
1987

Poljoprivredna
Entomologija
Knowing and
Recognizing

Zrinski, Zagreb

1999

Insect Pheromones and
their Use in Pest
Management
Crop Loss Assessment
and Pest Management
The Insects – An Outline
of Entomology

Chapman&Hall

1998

ISBN 089054079-9
USA

2000

Наслов

Издавач

Година

Специјална
ентомологија
Tablice za determinaciju
insekata
Entomologija

1998

1987
1970
1991

ISBN
9005439126-X

Заштита на растенија,
Биљна заштита,
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на ентомогија и заштита
на растенија

Заштита биља,
Биљни лекар, Journal of
the Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.

692

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОФАРМАЦИЈА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита
на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенија-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
7
Четврта година /
Број на ЕКТС
.
6
VIII семестар
Кредити
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Проф. д-р Слободан Банџо
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
екологија, ентомологија, микологија, бактерологија,
вирологија, хербологија,
Цели на предметната програма (компетенции): Предатори, паразити, антагонисти, семиохемикалии
за контрола на штетници на земјоделските култури
Содржина на предметната програма:
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство
Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи,
добри и слаби страни)
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и
манипулација, селекција и селективност)
Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи)
Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички,
генетски, биолошкаи биотехнички и хемиски)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Стратегии на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните
земјоделски култури на поле, во затворени простори и во синантропни средини
Растителна генетика
Отпорност на болести кај најзначајните земјоделски култури
Методи за тестирање и селекција за растителна отпорност на болести
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
N. Gjukic. S. Maletin
2.
3.
4.
5.

Lea Schmidt

6.

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan

7.
8.
9.

22.2

Jervis and Kidd
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.

Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

10.

Teng P.S.

11.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

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)
Предавања, вежби (лабораториски и
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Наслов

Издавач

Година

Poqoprivredna
zoologija sa ekologijom
Insect Natural Enemies
Земјоделска
ентомологија

Novi Sad

1998
1996
1987

Специјална
ентомологија

Chapman &Hall
Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје
Универзитет у
Београду

Tablice za
determinaciju insekata
Entomologija

Sveuciliste u
Zagrebu
Zrinski, Zagreb

1970

Poljoprivredna
Entomologija
Knowing and
Recognizing
Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management
Crop Loss Assessment
and Pest Management
The Insects – An
Outline of Entomology

Zrinski, Zagreb

1999

ISBN
9005439126-X
Chapman&Hall

1998

ISBN 089054079-9
USA

2000

Наслов

Издавач

Година

1987

1991

Заштита на растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Journal
of the Applied
Entomology, Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

втор и трет циклус на студии
Селекција на растенијата
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
7 Број на ЕКТС
6
VIII семестар
. кредити
Наставник
Проф. д-р Љубомир Маринковиќ
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника и
предметот
специјалните предмети (житни, индустриски, фуражни и
градинарски култури )
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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Боројевиќ
2.
3.

22.2

Marcelo J. Carena
Ц. Најчевска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jamie Prohens-Tomas

70

бодови

10

бодови

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Принципи и методи
оплеменивања билја
Cereals (Handbook of
Plant Breeding)
Практикум по
селекција растенијата
и семепроизводство

Белград

1992

Springer

2009

Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Vegetables II
(Handbook of plant
breeding)

Springer

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фертиригација
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф.
Проф. д-р Ордан Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни се претходни општи предзнаења за
предметот
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 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
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Burt, C., O'Connor, K.,
Ruehr, T.,

2.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.

3.

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

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Fertigation

Irrigation Training
and Research
Center, California
Polytehnic State
University, San Luis
Obispo, California
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1998

ГТЗ, Скопје

2003

Работна тетратка за
евалуација на
самостојната работа
на студентите по
предметот
Наводнување
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина во
698

2010

содржина
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22.2

4.

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

5.

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

6.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

7.

Иљовски И.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bošnjak, Đ.,

2.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

3.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

Р. Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,
Примена на
фертиригација преку
систем за
микронаводнување,
Брошура,

2009

Практикум по
Наводнување,

Програма за
развој на
обединетите
нации (UNDP).
United Nations
Educational
Scientific and
Cultural
Organization и
Факултет за
земјоделски науки
и храна,
Земјоделски
Факултет, Скопје

Наводнување, Учебно
помагало за студенти

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Наслов

Издавач

Година

Naodnjavanje
poljoprivrednih useva,

Univerzitet u
Novom Sadu,
Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Elsevier

1999

Нампрес

2009

Microirrigation for Crop
Production-Design,
Operation and
Management.
Микронаводнување за
производство на
растителни култури
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2007

2002

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Маркетинг на земјоделски производи
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
предметот
 Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски
јазик
 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
 Запознавање со теоријата на прометот и прометот на земјоделско - прехранбените производи и
нивниот пазар во домашни и светски рамки
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, узвоз 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+45+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
700
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта
и белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural products

Poljoprivredni
fakultet - Novi
Sad
Poljoprivredni
fakultet - Novi
Sad
Prentice Hall,
New Jersey

2010
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Година

2009
2002

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА-ФИТОФАРМАЦИЈА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Берба и постбербени технологии на овошје
2.
Код
3.
Студиска програма
Заштита на растенијата-Фитомедицина
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф. д-р Тошо Арсов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Познавање за производството на овошје
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење застандардите кај овошните видови, бербата на овошјето и технологиите на
складирање и чување, како и промените кои настануваат за време на чувањето.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Содржина на предметната програма:
Вовед, значење на плодовите во исхраната на лугето, биолошки особини на плодовите. Механички
и хемиски состав на плодовите. Зрелост и видови на зрелост. Берба и начини на утврдување на
времето и начини на берба. Чување на овошјето и типови на плодочувалишта. Физиолошки и
биохемиски процеси за време на чувањето. Заболувања и промени на плодовите за време на
чувањерто. Стандарди и стандардизација на плодовите
Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Групчев М.
2.
3.
22.2

Миновски Д.

Гвозденовиќ Д.,
Давидовиќ М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Овошјето од берба до
потрошувачот
Стандардизација и
чување на овошјето
Берба, чување и
паковање воча

Скопје

1991

Скопје

1979

Београд

1990

Наслов

Издавач

Година

703
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Звезда
Богевска
Наставник
Проф.
Ѓорѓи
Мартиновски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, генетика,
предметот
механизација.
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на нови знаење од обемната научна област за стандардизацијата на зеленчукот со цел
одржување на квалитетот за зголемување на можностите за пласман на домашниот и странскиот
пазар.
Стекнување вештини за спроведување на процесот на стандардизација поврзан со специфичните
потреби за растење, развиток, плодоносење и соодветни агротехнички мерки за да се овозможи
постигнување висок принос и одржи квалитетот до моментот на консумацијата како основа за
поволен економски ефект.
Содржина на предметната програма:
Дефинирање на квалитетот и негова валоризација. Интегриран приод кон манипулацијата со
зеленчукот после бербата. Одредување на надворешни показатели на квалитет. Одредување на
внатрешни показатели на квалитет. Системи за управување со квалитет на свеж зеленчук. Општи
одредби за примена на комерцијална стандардизација и контрола на квалитетот на свежиот
зеленчук и цвеќе во ЕУ. Општи одредби за квалитет на зеленчукот и цвеќето (УН/ЕЦЕ/ОЕЦД).
Стандарди за квалитет на поединечни зеленчукови и цветни култури.
Методи на учење:
Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и
индивидуални семинарски работи и проектни задачи.
Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на
градинарски култури и посета на терен.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
40
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Лазар Алаџајков
2.

22.2

Ѓорѓи Мартиновски,
Јованка Катажина
Петревска, Гордана
Попсимонова
3.
Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mihal Đurovka, Đorđi
Martinovski, Radmila
Trajković
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoran Ilić, Elazar Fallik
2.

Zoran Ilić, Elazar Fallik,
Mile Dardič

3.

Stafiotakis, E..

4.

Shefelt, Robert L., Prussia,
Stanley E.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Доработка и контрола
на зеленчуците

Универзитет
“Кирил и
Методиј”, Скопје
Земјоделски
факултет

1984

Fiziologija i tehnologija
čuvanja povrća i voća

Autori

2007

Наслов

Издавач

Година

Čuvanje povrća

Univerzitet u
Prištini. Kosovska
Mitrovica
Poljoprivredni
fakultet Zubin
Potok i autori
Aristotle
University,
Thessaloniki.

2002

Academic
Press,Inc. London

1993

Доработка и контрола
на зеленчук

Berba, sortiranje,
pakovanje i čuvanje
povrća
Postharvest Physiology,
Handling, Storage and
Transportation of
Fruits, Vegetable and
Flowers.
Postharvest Handling.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Обработка и преработка на тутун
Заштита на растенијата-Фитомедицина
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Златко Арсов
Предуслови за запишување на
Претходни
општи
предзнаења
од:
специјално
предметот
поледелство, процесна техника, хемија и биохемија.
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за употребната вредност на
тутунот, преку изучување на технолошките и биохемиските карактеристики, и според тоа, правилно
насочување на технолошкиот процес на обработката на тутунот. Преку видовите на тутунските
преработки, и технологијата на нивното производство, па се до добивање на финален производ.
Стекнување основни вештини за манипулација, ферментација и преработка на тутунот во тутунски
преработки.
Содржина на предметната програма: Вовед во индустриска манупулација на тутунот.Технологија на
сезонска и вонсезонска ферментација на тутунот (теоретски основи, фактори за ферментација,
микробиолошки процеси, знаци за ферментацијата). Поферментативен период. Матурација на
тутунот. Историјат на преработката на тутунот. Тутунски преработки за пушење, за жвакање и
шмркање. Основни карактеристики и технологија на производство на пури, тутун за жвакање и
шмркање. Технологија на производството на цигари и шема на технолошките процеси. Видови на
цигари. Цигари со мала содржина на никотин и кондензат. Биохемиски карактеристики на
тутунскиот чад и поважни измени на хемиските соединенија во процесот на пушењето. Прием и
складирање на тутунот. Составување на тутунски хармани. Влажење на тутунот. Линии за
обработка на тутунот. Сечење на тутунот. Разбивање, ладење, сушење и обеспрашување на
сечениот тутун. Ароматизирање на режениот тутун. Одлежување на сечениот тутун. Изработка и
пакување на цигари. Лагерување и дистрибуција. Помошни материјали и процеси во
производството на цигари. Контрола и одржување на квалитетот при производството на цигари.
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, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
15
бодови
17.3
Активност и учество
15
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З. Кабранова
Ромина

10

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Познавање и обработка
на тутунската
суровина-Практикум

2011

2.

Арсов З.

Фабрикација на тутунот
- скрипта

3.

Николиќ Мирослава

Технологија прераде
дувана

4.

Боцески Д.

Познавање на
ферментацијата на
тутунот

Факултет за
земјоделски
науки и хранаСкопје
Факултет за
земјоделски
науки и хранаСкопје
Пољопривредн
и факултет
Универзитета у
Београду
Стопански
печат д.о.о.,
Скопје

Технологија цигарета

Београд

1967

Наслов

Издавач

Година

Технология на
тютюневите изделия,
второ издание

„Антоан
Георгиев“,
Пловдив

2002

5.
Стојановиќ С.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев С.

2005

2004

1996

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТАФИТОМЕДИЦИНА СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски инженер /
студиска програма: Заштита на растенија - фитомедицина
Времетраење на студиите: 4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Заштита на растенијата
Научна област: Фитопатологија, ентомологија, фитофармација, биолошка борба, вируси, плевели,
нематоди, гриње, глодари, друго
•
•
•
•

7200 часови теоретска настава, вежби и пракса
Одбрана на дипломски труд
Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: Заштита на
растенијата-фитомедицина.
Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
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Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое
се надоградува врз база на општото средно образование, особено во
основните подрачја на земјоделската наука и пракса, производството
и контрола на храната, како и сродните природни, технички и
агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања на заштитата
на растенијата, еколошкото земјоделско производство, правилното
искористување на природните ресурси и заштита на животната
средина преку запознавање на биолошките штетни агенси (инсекти,
нематоди, грињи, глодари, патогени микроорганизми, плевели),
системите за контрола на популацијата на штетниците, интегралната
заштита, биолошката борба.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на заштитата на растенијата,
безбедност на храната, еколошкото земјоделско производство и
заштитата на животната средина, законската легислатива, ги следи
новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да интерпретира
лабораториски и теренски резултати, да дава препораки, да работи
индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во производството на
безбедна храна преку правилна и оправдана контрола на биолошките
штетни агенси, со професионален пристап во искористување на
природните ресурси и заштитата на животната средина.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и анализира
проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски резултати, да
развива практични и теоретски решенија и препораки, да помага во
спроведување на законската легислатива поврзана со полето на
студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките на
полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите кога
решава практични или теоретски проблеми, да превземе активност
на база на сопствено искуство, да изнајде соодветно решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање и
слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален
развој во различни полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.
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СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Агроклиматологија

711

Механизација

713

Зоологија

715

Хемија

717

Статистика

719

Развој на хумани ресурси

721

Микробиологија

723

Екологија

725

Ботаника

727

Генетика

729

Основи на економија

731

Самоникнати хранливи и отровни растенија

732

Основи на сточарско производство

735

Агроменаџмент

737

Педологија

739

Почвена микробиологија

741

Исхрана на растенијата

743

Економика на земјоделството

745

Биохемија

747

Стопанисување со мелиоративните системи

749

Мелиорации со заштита од ерозија

751

Основи на исхрана на животните

753

Анатомија и физиологија на домашни животни

755

Аграрна политика

759

Општо поледелство со агроекологија

761

Физиологија на растенија

763

Квалитет на почви и води за земјоделско производство

765

Екоовоштарство

767

Екополеделство

769

Фитопатологија со фитофармација

771

Лековити и зачински растенија

773

Менаџмент на фарми

775

Деградација и заштита на почвите

777
СОДРЖИНА

Наводнување

779

Екоградинарство

782

Eнтомологија со фитофармација

784

Тревници

786

Трошоци и калкулации

788

Хербологија

791

Геоматски техники во земјоделството

793

Еколозарство

795

Прописи во агроеколошко и органско земјоделство

797

Зоохигиена

799

Пчеларство

801

Рурален развој

803

Биолошка разновидност во земјоделството

805

Фертиригација

807

Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на растенијата 811
Селекција на растенијата

813

Маркетинг на земјоделски производи

815

Селекција на домашни животни

817

Здравствена заштита на животните

819

Хемиско-физички опасности во храна

822
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Предметна програма од прв циклус на студии - ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата. Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството. Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

10
70

часови
часови

60

бодови

20

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија со
климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology

Издавач

Година
2005
2000
2005
1979
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Живко Давчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство, Градинарство итн...
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.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р Живко Давчев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Механизција
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зоологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф.
д-р
Катерина
Беличовска
Доц.
д-р
Катерина
Беличовска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења
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 `ивотинскиот 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
19.

Услов за потпис и полагање на завршен

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M., Беличовска
К.
2.
Списанија
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

2009

Глас на животните
1-9

Графотисок,
Скопје
Срце за
животните, Скопје

Наслов

Издавач

Година

20052008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Проф.
Ленче
В. Марковска
8.
Наставник
Проф.д-р
д-р
Биљана
Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма: Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот,
атомското јадро и електронската обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички
модел на атомот, класификација на елементите во периодниот систем, структура на молекулата,
хемиски врски и валентност, хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и
редукција, колоидни системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на
периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999
2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и економија

Економски
факултет

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Управување со
човечки ресурси
Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова
2.

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

3.

Krohne D.T.

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

2000

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Benjamin/Cummings
Science Publishing.
Wadsworth Publishing
Company.
Oxford University
Press,
New York

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.
General ecology

Ecology of Fresh
Waters

1998
1997

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Број на ЕКТС
Прва година / II семестар
7.
6
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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.

13.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

80
10
10

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

5
6
7
8
9

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Редовност на вежби и предавање на хербар
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
БОТАНИКА

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

Практикум по ботаникаанатомија на
растенијата,

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Скрипта за
лабораториски вежби по
ботаника наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

5.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

60

Наслов

Издавач

Година

НИО“Студентск
и збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”,
Скопје

1994
1983

2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
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 /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Цане Стојковски
Проф. д-р Соња Ивановска
Доц. д-р
Љупчо
Јанкулоски
Проф.
д-р
Љупчо
Јанкулоски
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

40

бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.
22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска С.,
Скопје

2002

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
ТунаАждерски
8.
Наставник
Проф.
Јован
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Елизабета Мискоска – Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Ботаника
предметот
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 прехрамбен 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; Прехрамбена 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grlić. Lj.

2.

Maretić. Z.

3.

Forenbacher. S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Šilić. Č.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
Редовност на вежби

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Enciklopedija
samoniklog
jestivog bilja
Naše otrovne
životinje i bilje
Otrovne biljke i
biljna otrovanja
životinja

August Cesarec.
Zagreb

1986

Stvarnost. Zagreb

1986

Školska knjiga.
Zagreb

1998

Наслов

Издавач

Година

Šumske zeljaste
biljke

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

1988

2.

Šilić. Č.

Atlas drveča i
grmlja

3.

Danon. J, Blaženčić. Ž.

Hranljivo, lekovito,
otrovno I začinsko
bilje

1988

1989
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов , Проф. д-р Александар Узунов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроменаџмент
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
II семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
11. Содржина на предметната програма:
2. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
3. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
4. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
5. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
6. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
7. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
8. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
9. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал
бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на
малиот бизнис.
10. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
11. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент

1999

738
содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф.
д-рТатјана
ЈосифМиткова
Митрикески
Проф. д-р
Доц. д-рд-р
Миле
Маркоски
Проф.
Татјана
Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ

Наслов

Издавач

Година

Педологија

1993

2.

Митрикески Ј., Миткова
Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
University of
Cambridge, 5th Edition

Наслов

Издавач

Година

Handbook of Soil
Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2003

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić

2006

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Почвена микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зиберовски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од микробиологија,
предметот
педологија, агрохемија, хемија, генетика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење, оспособеност за дискутирање и презентирање на изработени задачи преку
семинарски и проектни активности. Преку теренската настава студентите ќе се запознаат со
земјоделската практика, а преку практичната настава ( вежбите), стекнување на основни знаења и
вештини за лабораториска работа.
11. Содржина на предметната програма: Почвата како природно живеалиште на микроорганизмите.
Влијанието на абиотичките фактори на микроорганизмите во почвата (кислород, вода , топлина,
киселост на почвата., светлоина). Влијание на органската материја на микроорганизмите во
почвата. Структурата и текстурата на почвата и микроорганизмите. Влијание на биотичките
фактори на микроорганизмите во почвата. Микроорганизмите и растенијата. Ризосферни
микроорганизми. Разновидност на микроорганизмите во почвата. Создавање и состав на органската
материја во почвата. Циклус на јаглеродот во почвата. Разложување на органските соединенија на
јаглеродот. Разложување на моносахаридите. Разложување на целулозата. Разложување на
скробот. Разложување на хемицелулозата. Разложување на пектинот. Циклус на азот во почвата.
Амонификација и значењето на микробиолошката трансформација на азотните соединенија во
почвата. Микробиолошко разложување на протеините, карбамидот и нуклеинските киселини во
почвата. Нитрификација и денитрификација и нивното значење за почвата. Поим и механизам на
биолошка азотофиксација. Симбиозна азотофиксација. Симбиозни односи меѓу ризобиумите и
легуминозните растенија . Слободна азотофиксација. Асоцијативна азотофиксација. Циклус на
фосфорот. Минерализација на органските соединенија на фосфорот, мобилизација на терцијалните
фосфати, имобилизација на достапните фосфати и редукција на фосфорот. Циклус на сулфурот.
Минерализација на органски соединенија на сулфур во почвата. Оксидација на водород сулфидот.
Десулфофикација. Улогата на микроорганизмите во трансформацијата на калиумот, железото и
манганот во почвата. Хумус. Синтеза и минерализација на хумусот. Влијание на агротехничките
мерки на микробиолошките процеси во почвата. Примена на микроорганизмите во растителното
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..
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

70

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Редовно следење на наставата и вежбите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Најденовска, М. Јарак,
Ј. Чоло
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
D. Djukic, V. Jemcev, J.
Kuzmanova
2.
М. Говедарица, М. Јарак

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Почвена
микробиологија

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
ФЗНХ - Скопје

2012

Наслов

Издавач

Година

Биотехнологија
землјиста
Практикум из
микробиологије

Универзитет во
Крагујевац, Р. Србија
Универзитет во Нови
Сад, Пољопривредни
факултет

2007
1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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 NPK 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
60+30+90= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта
за предавања
Интерна скрипта
за вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

4.

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije.

Универзитет Кирил
и методиј, Скопје
Zavod za udžbenike,
Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Agrohemija.

Partenon, Beograd

2007

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

1995

2.

Различни автори

Научни списанија и
публикации

2009
1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
трет семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)

745
содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски
институт-Скопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
III семестар
кредити
Проф. Д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. Д-р Благица Димитриевска
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

6

Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson, Michael
M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ практична
настава по биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

ФЗНХ

2007 - 2011

Биохемија
Биохемија

Форум
Медицинска књига
- Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman &
Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стопанисување со мелиоративните системи
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IVсеместар
кредити
Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска
Претходни општи предзнаења од педологија, екологија
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Видачек Жељко

2.
3.

Проф. д-р Живко
Шкоклевски
Проф. др. Елимир
Светличиќ

4.

5.

22.2

Ранко Жугај

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марија ВукелиќШутоска

2.

Марија ВукелиќШутоска

3.
4.
5.

6.

Ц. Поповска, В.
Ѓешовска, К.
Доневска
Милан Вуковиќ,
Анѓелко Соро

7
8
9
10

од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
Собрани 60 бодови

(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Господарење
мелиорацијским суставима
одводње и натапања

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

1998

Уредување на водотеците

Градежен факултет,
Скопје

1986

Отворени водотоци

Свеучилиште у Загребу,
Факултет граџевинских
знаности

1987

Приручник за
хидротехничке
мелиорације,
Одводњавање, Књига 6Хидрологија

Загреб

1991

Свеучилиште у
Загребу, Рударскогеолошко-нафтни
факултет

2000

Наслов

Издавач

Година

Проблеми при проучувањето и
комплексното користење на
водните ресурси во полусушни
подрачја, докторска
дисертација
Анализа на ризикот од
поплави на алувијален
водоток спротиводно од
природна речна клисура,
магистерски труд
Приручник за хидротехничке
мелиорације, Одводњавање,
Књига 2-подлоге

Градежен факултет
при Универзитетот во
Загреб

2002

Градежен факултет
при Универзитетот во
Загреб

1996

Загреб

1984

Хидрологија

Градежен факултетСкопје, Универзитет Св.
Кирил и Методиј

2004

Динамика подземних вода

Институт за
водопривреду Јарослав
Черни-Београд, Завод
за хидраулику
подземних вода И
мелиорације

1984

Хрватске воде, часопис за
водно господарство
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Мелиорации со заштита од ерозија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Проф. д-р
Марија
Вукелиќ Шутоска
8.
Наставник
Проф.
д-р
Ацо Гичев
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења
од
фундаменталните
агрономски
предметот
дисциплини. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подлогите во мелиорациите (хидрологија и хидраулика); одводнување;
наводнување, проекти за мелиорации и ерозија
Стекнување основи да го оддржуваат оптималниот воден режим на земјиштето, а со цел за
создавање на поволни услови за растење и развој на растенијата.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Подлоги во мелиорациите, хидрологија, водата нејзините својства, површински води,
земјишни води, движење на водата во земјиштето. Хидраулика, основни поими, водоспроводници и
начин на пресметка на некои елементи на нивниот протекувачки профил, пресметка на брзината,
пресметка на пресекот. Основи на хидрометрија, мерење на нивото на водата, мерење на брзината
на течењето на водата, мерење на протеци, садови, водоизливи, преливи и.т.н.. Одводнување,
причини за превлажнување на почвата, недостиг на воздух во почвата, снижување на
температурата на почвата, формирање на плитки ризосфери, влијание врз приносот кај
земјоделските култури. Влијание на одводнувањето врз почвата и растението, методи на
одводнување, основни принципи. Дренажи критериуми, објекти на дренажен систем, изведување на
дренажа. Отворена каналска мрежа, објекти во системот за одводнување, одржување и
експлоатација на одводните канали. Наводнување; општа шема (модел) на системот за
наводнување, извори и зафат на вода. Употеба на подземната вода за наводнување. Класификација
на начинот на наводнување. Мелиорации на солени почви. Проект за мелиорации, мелиоративно
педолошка студија, земјоделска основа, главен проект, постапка за реализација на проектот.
Дефиниција на ерозијата и конзервацијата, штети од ерозија, состојба на ерозијата во светот и кај
нас. Дијагностицирање на ерозијата, општи поими и основни форми, ерозија од вода. Ерозија од
ветер, мерки против ерозијата, рекултивација на оштетените земјишта, проект за рекултивација
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ацо Гичев.
2.

Ацо Гичев.

3.

А. Гичев, М. ВукелиќШутеска, Н. Георгиев,

4.

А. Гичев. Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Дренажни линии,

Современост,
Скопје
Гоце Делчев,
Скопје
Гоце Делчев,
Скопје

1992

Мелиорации со
заштита од ерозија

Дата Понс

2003

Наслов

Издавач

Година

Мелиорации со
заштита од ерозија,
Практикум по
мелиорации со
заштита од ерозија,

1997
2000:
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хемија, анатомија, биохемија, физиологија
предметот
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
- 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 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
- Метаболизам на енергија
- Системи за оцена на хранливата вредност на крмите
- 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

70

бодови

15

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓиевски, С.

22.2

Наслов

Издавач

Година

Интерна скрипта

ФЗНХ

2010

Poljoprivredni
fakultet u Novom
Sadu, RS
ФЗНХ

2000

Poljoprivredni
fakultet, Beograd,
RS

1977

Издавач

Година

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

Ishrana domaćih
životinja,

3.

Ѓорѓиевски, С.:,

Работна скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни
Praktikum ishrane
domaćih životinja

D. Kolarski, A. Pavličević, :
1977, Praktikum ishrane
domaćih životinja
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

2.

4.

15

Наслов

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Доц. д-рд-р
Снежана
Тројачанец
8.
Наставник
Проф.
Мирче
Наумовски
9.
Предуслови за запишување на
Пред да започнат со реализација на курсот, студентите
предметот
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:
ПРЕДАВАЊА
Модул

Недели
1

I

2
3
4
5

II

6
7
8

III
9

Тема
Вовед, дефиниција, поделба, описни
те мини и области, организација и
класифи ација 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, труп т и екстремитетите
Градниот кош, белите дроб ви, 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 и
анатомија на кокошка
Вовед, дефиниција, поделба,
Физиологија на клетката, хомеос аза,
функции на крвта, имунитет
Циркулација и крвоток (мал,голем...),
Физиологија на срцето, ЕКГ, крвен
притисок и негова регулација

Наставник

Часови
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3
3
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
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10
11
12
13
IV

14
15

Механизам на дишењето, белодробни
волумени и капациети, р гулација на
дишењето
Варење на храната во дигестивниот
систем, преживање, тимпанија
Празнење на цревата, функција на
црниот дроб и ресорција на харната
Метаболизам (видови), метаболизам
на минералните матрии и витамини и
физиологија на бубрезите и млечната
лезда
Физиологија на мускулите,
Физиологија на нервниот систем
Физиологија на сетилни органианализатори, Ендокринологија

3
Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Модул Недели
1

I

2
3
4
5
6

II

7

8

III

9
10
1
2
13

IV

14
15

Тема

Наставник

Вовед, дефиниција, поделба, о исни
термини и области, организација и
класификација на коските
Остеологија на локомоторен апарат - рбетен
столб и градниот кош
Зглобови и др. видови на поврзување на
коските, Мускули на главата, вратот и
трупот
Мускули на екстремитетите, Градниот кош,
белите дробови, срцето и крвните садови
Абдомен - градба на органи, крв. садови и
лимфни јазли
Р продуктивните органи, Анатомија на
уринарниот систем
ЦНС- организација градба, нерви, сетилни
органи, анатомија на риба и и анатомија на
кокошка
Физиолошки методи на истражување,
градба на клетката и видови на транспорт
(размена) на м терии, добивање на плазма и
серум, пуферски к пацитет на крв
Броење на Е, Л и хематокрит, леукоцитарна
формула, коагулација на крв, од едување на
хемоглобин крвни групи и СЕ
Дивижења на жабешкото срце, влијанието
на јоните врз рцевата, работа, аускултација
на срцето и мерење на крв. при исок
Термометрија, фреквенција на дишењето и
витален капацитет
Варење во усната празнина
Варење во желудникот и преджелудниците
Варење во и цревата и испитување на
жолчниот сок, физички, хемиски и
микрос опски преглед на урина
Подготовка на нервомускулен препарат од
жаба, испитување на рефлекси

Часови
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец
2

2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Методи на учење:
Предавања
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.
Вежби
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, каде истите се запознаваат со градбата на коските,
зглобовите, мусклите и органите директно и преку слајд презентации. Вежбите по физиологија ќе
се реализираат во студентска лабораторија наменета за практична настава по предметите
биохемија и физиологија. Тие се составени од индивидуална и групна (тимска) работа на
студентите, каде истите се запознаваат со работа во физиолошката лабораторија, како и со мерките
на претпазливост и соодветно ракување со различни уреди, прибор и хемикалии. Се изучуваат
лабораториски испитувања за определување на крвните елементи, и др. крвни анализи, работата
на срцето, мерење на пулсот, температурата крв. притисок, дишењето, варењето на храната,
испитувања на урина и рефлекси. Во текот на семестарот предвидена е и една теренска вежба.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

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)
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.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
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22.2

1.

Петков, К,

2.

Петков, К.

3.

Sjaastad, Ø. V., Hove, K.,
Sand, O.

4.

William O. Reece, Ed.

Dukes’ physiology
of domestic animals

5.

Стојић, В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Popesko, P.
2.

Rusov Č.

3.

Stilinović Z

4.

Guyton A. C., E. Hall

5.

Cunningham, J. G.:

6.

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

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје
Scandinavian
Veterinary Press
Oslo
The 12th ed.
Cornell University
Press. Ithaca and
London

1993

Ветеринарска
физиологија

Научна књига
Београд

1996

Наслов

Издавач

Година

Anatomski atlas
domaćih životinja I,
II i III dio
Osnovi hematologije
životinja
Fiziologija probave i
resorpcije u
domaćih životinja,
Medicinska
fiziologija 11.izdanje
Textbook of
veterinary
physiology. 3nd
edition
Veterinary
Hematology. 5th ed.

Jugoslavenska
medicinska naklada

1980

Naučna knjiga
Beograd
Školska knjiga
Zagreb

1984

Medicinska naklada,
Zagreb
W. B. Saunders
Company,

2006

Schalm´s Lippincott
Williams&Wilkins

2000

Анатомија на
домашните
животни
Физиологија на
домашните
животни
Physiology of
domestic animals

2000
2003
2004

1993

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
2. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
3. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика
на квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
4. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
5. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
6. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
7. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи.
Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна
трговија и
земјоделство

Нампрес, Скопје

2009

Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
I година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
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 No-till 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.

22.2

Костов, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милојиќ, Б.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо
поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

2003

Наслов

Издавач

Година

Ратарство

Научна књига,
Београд
Научни институте за
ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови Сад
Универзитет у Бања
Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Nakladni zavod
znanja, Zagreb

1987

Општо
поледелство со
агроекологија
(практикум),

2.

Маринковиќ, Б., Хаџиќ,
В., Убавиќ, М.

Ратарство

3.

Тодоровиќ, Ј и Божиќ, Д.

Опште ратарство

4.

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

Ratarstvo

1994

1998

1995

1969
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Физиологија на растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
IV семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни предзнаења од предметот ботаника
предметот
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
60+30+90 = 180 часови (4+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
60

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Редовност на вежби

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Манасиевска-Симиќ С.

2.

В.Трпески, МанасиевскаСимиќ С.

3.

Р. Групче

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Sarić M., Kastori R.,
Petrović M., Stanković Z.,
Krstić B, Petrović N.
2.
Kastori R.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Физиологија на
растенијата-одбрани
поглавја (интерно
издание)
Скрипта за вежбите
по предметот
физиологија на
растенијата (интерно
издание).
БОТАНИКА

Издавач

Година
2010

2009

НИО“Студентски
збор”,Скопје

1994

Наслов

Издавач

Година

Praktikum iz fiziologije

Naućna knjiga,
Belgrad

1986

Fiziologija biljaka

1993
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Квалитет на почви и води за земјоделско
производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Еко земјоделство
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
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Миткова
Проф.
Ордан
Чукалиев,
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф.д-р
д-р
Ордан
Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Наводнување
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Основни карактеристики и функции 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.
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.
11. Содржина на предметната програма:
Стекнување на знаења за квалитетот на почвите од физички, хемиски и биолочки аспект, со
посебен акцент за нивното користење во земјоделското производство како еден од условите за
производство на квалитетна и безбедна храна.
Водата и наводнувањето како компоненти за еколошко земјоделско производство. Наводнувањето и
водните ресурси во светот и Р. Македонија.Земјоделското производство и квалитетот на водата за
наводнување Физички и биолошки својства на квалитетот на водата за наводнување. Хемиски
својства на водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за определување на квалитетот на
водата за наводнување. Класификации на водата за наводнување. Пристап на определувањето на
квалитет на водата за наводнување според FAO. Стандарди за квалитет на водата во Р. Македонија.
Квалитет на водата за наводнување 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
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 лабораториски. 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

од 61 бода до 70 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Татјана Миткова
2.

Nadežda Tančiċ

3.

Митрикески Ј.,
Миткова Т
Филиповски Ѓорѓи

4.

22.2

10

бодови

30
(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Деградација и
ревитализација на
почвата
Fizički, hemijski, i biološki
agensi kontaminacije
zemljišta
Практикум по
педологија
Педологија

Авторизирани
предавања, ФЗНХ

2011
1993

ФЗНХ, второ издание

2006

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Интерна скрипта Учебно помагало за
сите насоки по новите
наставни програмиФакултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје
Земјоделски Факултет,
Скопје

1993

5.

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

Квалитет на водата во
земјоделското
производство,

6.

Иљовски, И.,
Чукалиев, О.,

Практикум по
Наводнување,

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

Наслов

Издавач

Година

Defining Soil Quality for a
Sustainable Environment
Water Quality for
Agriculture. Rome

SSSA Spec. Public., 35,
244 p
FAO Irrigation and
Drainage Paper 29.

1994

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Doran and al. ed.,
2.

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

2010

2002

1985
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екоовоштарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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 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 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Lind K., Lafer G., Schloffer
K., Innerhofer G., Meister
H.

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Еко овоштарство

Интерна скрипта
ФЗНХ

2009

Наслов

Издавач

Година

Organic fruit
growing (превод
од германски)

CABI Publishing,
CAB International
Wallingford, UK

2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екополеделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
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 /
7 Број на ЕКТС
6
V семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од ботаника, општо поледелство и основи на
предметот
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 HACCP)
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Егуменовски, П.
2.

Василевски, Г.,

3.

Ивановски, Р. П.,

4.

Lazic Branka, Babovic, J.

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

Пронатура, ,

4.

Пронатура
Агролинк

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

10 (max.)
5
(пет)
6
(шест)

бодови
(F)
(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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

1998

Специјално
поледелство
Зрнести и клубенести
култури
Фуражно
производство
Organska
poljoprivreda
Наслов
Документ од Самитот
за планетата Земја –
Агенда 21,
Три Рио Конвенции,
Прирачник за
органско земјоделско
производство
Прирачник за
органско поледелско
производство,
Прирачник за
производство на семе
во органска градина

Година

2004
2000
2008.

Издавач

Година
1992
2004
2001
2002
2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Билјана Кузмановска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, лозарство.
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
земјоделските култури, заедно со мерките за нивно сузбивање.
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.
- Псеудомикози: Царство Protozoa, Раздели: Myxomycota, Plasmodiophoromycota.;
Царство
Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Редови: Peronosporales., Pythiales, Sclerosporales
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Chytridiomycota, Класа: Chytridiomycetes Редови: Blastocladiales,
12.

13.
14.

Chytridiales, Spizellomycetales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, КласаIII: Filamentous Ascomycetes, Ред: Erysiphales,
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, А: Pyrenomycetes, Редови: Diaporthales, Hypocreales,
Phyllachorales, Xylariales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Редови: Dothideales,
Pleosporales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, C: Discomycetes, Редови: Leotiales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Uredinales. Микози: Царство Fungi, Раздел:
Basidiomycota, Ред: Ustilaginales.
Бактерии Род: Clavibacter. Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas - Бактерии Род: Streptomyces,
Rhizobium (Agrobacterium) и Ralstonia

- Вируси
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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+105 = 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пејчиновски Филип,
Митрев Саша
2.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

3

Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

4.

Арсениевиќ Момчило

5.

Шутиќ Драгољуб

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата –
растителната микологија,
растителната
бактериологија,
растителната
вирусологија и заштита
на растенијата

80

бодови

10

бодови

10

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2007

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
“Научна књига” –
Београд
Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

2002

Фитопатогене
бактерије
Вирозе биљака –
специјален дел

1992
1995

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Лековити и зачински растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија со климатологија,Општо
поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за поважните предтсавници,
технологијата на одгледување и начинот на производство на лековитите и зачински растенија
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими на растителните лековити суровини;
Општи принципи при одгледување на лековитите растенија
Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по
стандардите на GAP)
Употреба на лековитите и зачински растенија
Специјален дел:
Растенија кои содржат алкалоиди
Растенија кои содржат хетерозиди
Растенија кои содржат танини
Растенија кои содржат липиди (во маслото)
Растенија кои содржат витамини
Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови,
технологија на одгледување
Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла
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
30+15+135 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
30
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
15
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
105
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 (max.)
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kisgeci Jan, Slavica Jelacic,
Damir Beatovic

2.
22.2

Siljes Ivan, Dzurdzica
Grozdanic, Grgesina Ivan

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Lekovito,
aromaticno i
zacinsko bilje

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni
fakultet
Skolska Knjiga,
Zagreb

2009

Издавач

Година

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja
Наслов

1992
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на фарми
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси.
предметот
Организација на производствените ресурси и
производствени технологии.
10. Цели на предметната програма (компетенции): стекнување знаења за организацијата и
функционирањето на земјоделските фарми. Стекнување основни вештини за организација на
производствените процеси и менаџирање со земјоделските стопанства.
11. Содржина на предметната програма: Типови фарми. Организирање, одлучување, управување и
раководење во земјоделските стопанства (ЗС). Извршни функции во ЗС. Специјализација,
интензификација и избор на производна структура. Организација на стопански двор. Организација
на земјишна територија и плодоред. Организација на производството на житни, индустриски,
градинарски, фуражни и овоштарски култури. Организација на лозарското производство.
Организација на сточарското производство. Организација на работните процеси во поледелското,
градинарското, лозарското, овоштарското и сточарското производство. Менаџмент на ризикот.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тарнер Џ., Тејлор М.

теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарми
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ, Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Применет
менаџмент на фарма

Издавачки
центар ТРИ,
Скопје

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

втор и трет циклус на студии
Деградација и заштита на почвите
Еко земјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Трета година /
7.
VI семестар
Проф. д-р Татјана Миткова
Педологија, Екологија

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
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
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Татјана Миткова
2.

Филиповски Ѓорѓи

3.
22.2

Митрикески Ј., Миткова
Т
Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Sekulic Petar., et.al
2.

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

3.

Edward J. Plaster

Наслов

Издавач

Година

Деградација и
ревитализација на почвата

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ
МАНУ, Скопје

2011

ФЗНХ, второ
издание

2006

Наслов

Издавач

Година

Zastita zemljista od
degradacije
Soil Pollution and Soil
Protection
Soil Science and Management

Novi Sad

2003

Wageningen

1996

University of
Cambridge, 5th
Edition

2009

Деградација на почвата како
компонента на животната
средина во Република
Македонија
Практикум по педологија

2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Наводнување
Екоземјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година;
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
растителното производство (почва-вода-растение).
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.
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, Блани 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. Површинскигравитациски 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.
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)
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

и практична настава (на терен и во лабораторија) со тимска работа на конкретни проблеми кои се
актуелни од областа на наводнувањето.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски, И.,
2.
3.

22.2

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

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
2.

Bošnjak, Đ.,

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало за
студенти
Практикум по
Наводнување,
Работна тетратка за
евалуација на
самостојната работа
на студентите по
предметот
Наводнување

Интерна скриптаЗемјоделски
Факултет, Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1992

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih useva,

Univerzitet u Novom
Sadu, Novi Sad

1976

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

1999

2002
2010
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3.

Dragović, S.,

Navodnjavanje,

4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

8.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнување
за производство на
растителни култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина
во Р. Македонија,
Брошура,

9.

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

Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,

Naučni institut za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

2000

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје.

2003

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009

2007

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екоградинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Рукие Агич
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од градинарство, екологија, ентомологија,
предметот
фитопатологија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
60

часови
часови

40

бодови

40

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vernon P. Grubinger,

2.

Northeast Organic Farming
Associacion,

3.
22.2

Branka Lazic i dr.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Група автори

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Sustainable
Vegetable
production From
Start up to Market,
The Real Dirt:
Farmers tell about
organic and low
input practices in
the Northeast
Organska
poljoprivreda

NRAES,

1999

NOFA

1994

Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

2008

Наслов

Издавач

Година

Водичи за органско
производство на
некои градинарски
култури

во издание на
Министертсво за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство,

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Eнтомологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Станислава Лазаревска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните карактеристики на
класата на инсектите, како едни од најзначајните економски штетници на земјоделските култури.
Проучување на надворешната и внатрешната градба на инсектите, нивното размножување и развој,
еколошките законитости
Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura,
Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera),
нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклусј и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura.
Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae.
Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura.
Thysanoptera: Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera:
Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina,
Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae,
Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae; Lepidoptera:
Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae,
Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae,
Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae.
Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae,
Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt
4.

Maceljski Milan

5.

Gullan P.J., Cranston P.S.

7

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Предавања, вежби (лабораториски
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(D)

(седум)

(осум)
(C)
(девет)
(B)
(десет)
(A)
и теренски),

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје
Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999

USA

2000

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna
Entomologija
The Insects – An
Outline of
Entomology

1987
1970
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Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

22.2

2.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

3.

Jervis and Kidd

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Natural
Enemies
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall

1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Тревници
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
Кредити
Проф.
Татјана
Прентовиќ
8.
Наставник
Проф.д-р
д-р
Петре
Ивановски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Агрохемија
предметот
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Редовна посета на часовите и вежбите во лабораторија
и на терен.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература Постои сооодветна и доволна
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сета постојна литература
за тревници

Наслов

Издавач

2000

Фуражно
производство
Наслов

Година

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/VI
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф. д-р
д-р Александра
М. Стојческа,
Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Мартиновска
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хербологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
III година / VI
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Принципи на
предметот
растителното производство, Општо поледелство со
агроекологија, Ботаника
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е запознавање на студентите со теоретските и практичните
познавања на биологијата, екологијата и класификацијата на плевелите, мерките за борба против
плевелите и сузбивање на плевелите во одделни култури
11. Содржина на предметната програма:
Поим и потекло на плевелите; Биолошки својства на плевелите; Начин на ширење на плевелите.
Штети од плевелите; Екологија на плевелите. Класификација на плевелите. Инвазивни плевели.
Индиректни и директни мерки за борба против плевелите. Интегрални мерки за борба против
плевелите. Агротехнички, механички, физички и биолошки мерки за борба против плевелите.
Хемиски мерки за борба против плевелите; Класификација на хербицидите. Техника на примена на
хербицидите; Методи за оценување на ефикасноста на хербицидите; Оценување на фитотоксичното
дејствување на хербицидите. Сузбивање на плевелите во пченица, јачмен и ориз. Сузбивање на
плевелите во луцерка, еспарзета, детелина и жолт ѕвездан. Сузбивање на плевелите во лен и
маслодајна репка. Сузбивање на плевелите во пченка, пченка+грав, сирак и просо. Сузбивање на
плевелите во сончоглед, ш.репа, памук,тутун, бостан, компир, соја и кикирики. Сузбивање на
плевелите во градинарски култури. Сузбивање на плевелите во лозови и овошни насади. Сузбивање
на плевелите во природни тревници.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.
22.2

Коиќ, М. и Јањиќ, В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
King, L. J.

2.

Ковачевиќ, Ј.

3.

Коиќ, М., Јањиќ, В.,
Степиќ, Р.
Radosevich, S.R., Holt,
J.S., Ghersa, C.

4.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Хербологија

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Факултет за
земјоделски науки
и храна
Наука, Белград

2006

Наслов

Издавач

Година

Weeds of the World.
Biology and Control

Leonard Hill,
London; Interscience
Publishers, INC, New
York
Накладни завод,
Загреб
Биографика,
Суботица
John Wiley and
Sons, New York

1966

Основи
хербологије

Корови у
пољопривреди
Корови и њихово
сузбијање
Weed ecology:
implications for
management

1994

1976
1996
1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Геоматски техники во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марија Вукелиќ - Шутоска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од сите предмети
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за користење на скици, планови, карти и проекти за земјоделските
земјишта.Стекнување основни вештини за користењето на Системот за глобално позиционирање ГПС,со чија помош се остварува можноста корисниците со голема брзина и голема точност да ги
собираат просторните податоци од терените и да пренесуваат реални слики на
компјутер.Стекнување знаење за Географските информациски системи-ГИС, кои се технологија со
која се собираат, меморираат, ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат просторни и
други податоци.
11. Содржина на предметната програма:
Мерни единици: Форма и димензии на Земјата. Мерки за должина, Мерки за површина. Мерки за
агли. Геодезија: Предмет и значење на геодезијата, Задачи на геодезијата, Историски податоци за
развој на геодезијата, Координатни системи и картографски проекции. Основни задачи при
координатните пресметки, Поим за план и карта, Размер, Решавање на задачи врз топографски
план или карта. Основни геодетски мрежи, Означување на точки на теренот, Мерење на агли.
Работа со тотална станица-модел TC 307, Поим за геодетско снимање на теренот. Систем за
глобално позиционирање-ГПС: Значење и примена на ГПС, Сегменти на ГПС. Геодетски мерења со
ГПС, Методи за набљудување. Диференцијален ГПС, Основен принцип, Широкоопфатен ДГПС,
Пренесување на податоците, Определување на релативната положба. Поставување опрема за
теренски мерења, Планирање на ГПС мерењата, Трансформација на координати од WGS 84 кон
локална координатна мрежа. Географски информациски системи-ГИС: Значење на географските
информациски системи, Податоци, информации, знаење, евиденција и мудрост, ГИС како наука за
решавање на проблемите, ГИС како технологија за решавање на проблемите, Предности на ГИС,
Структура на ГИС, Работа со ГИС. Примена на ГИС, Географски податоци. Несигурност, Создавање
на модел од географски податоци. Географско испитување и просторна анализа-од податок до
информација.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

50

бодови

30

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Собрани 60 бодови

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Чукалиев Ордан,
Вукелиќ-Шутоска Марија,
Арнаудова Жулиета,
Иванов Иван
2.

22.2

Србиноски Златко

3.

Србиноски Златко

4.

Блинков Иван

5.

Василев, С.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Србиноски З., Маркоски
Б., Рибаровски Р.,
Јованов Ј.
2.
Влчинов, В.
3.
Френсис Џ. Пирс, Дејвид
Клеј
4.
Сашо Манасов
5.

Рибаровски Ристо

6.

Longley, P., Goodchild,M.,
Maguire,D., Rhind,D.

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Геоматски техники
во земјоделството

Медиана д.о.о.,
Скопје

2005

Теориска
геодезија I
Картографија I

Градежен
факултет, Скопје
Градежен
факултет, Скопје
Шумарски
факултет, Скопје
Софија

2003

Наслов

Издавач

Година

УТМ проекција и
УТМ мрежа

Градежен
факултет, Скопје

1999

Геоинформатика
Примената на ГИС
во земјоделството
Гео Информациски
Системи

Софија
Академски печат
Скопје
МЕДИС –
информатика,
Скопје
Градежен
факултет, Скопје

2003
2009

Геодезија – книга
I
Лекции по
топографски карти

Основи на
геодезијата
Geographic
Information
Systems and
Science

2003
2006
2004

1995
1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Еколозарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Проф. д-р
Бошков
8.
Наставник
Проф.
д-рКрум
Климе
Белески
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење во технологијата на интегралното и органско производство на грозје и вино.
Запознавање со законската регулатива.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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, 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
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Публикации
2.
3.
4.
5.
6.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

IFOAM
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2010
2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година / VII
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од екологија
предметот
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+105 = 180 часови
15.
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16.
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17.
Начин на оценување
17.1
Тестови
90
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
5
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
5
бодови
18.
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.

D. Znaor

2.

International Federation of
Organic Movement (IFOAM)

3.

Lampkin, N.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nadia El/Hage Scialabba

од 91 бода до 100 бода
10
(десет) (A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ekološka
poljoprivreda
Basic Standards

Globus, Zagreb

1995
2002

Organic farming

www.ifoam.org/abou
t_ifoam/standards/no
rms.html
Farming Press Books

Наслов

Издавач

Година

Energy use in
Organic Food
systems

1990

2007

798
содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зоохигиена
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев , Доц. д-р Димитар Наков
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија, анатомија,
предметот
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:
- 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
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
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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).
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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови (4+2)
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

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)
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
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Маџиров, Ж

Наслов

Издавач

Година

Зоохигиена, второ
издание

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

Univerzitet u
Beogradu,
Poljoprivredni
fakultet
Земиздат, Софиᴙ

2002

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1997

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine

1998

Наслов

Издавач

Година

Ponasanja i dobrobit
zivotinja

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Medicinska naklada,
Zagreb
Ламина, Скопје

2006

Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb
Medicinska naklada,
Zagreb

2000

2.

Hristov S.

Zoohigijena

3.

Нецов Н., Стоᴙнчев

4.

Маџиров, Ж.

5.

Radenkovi} B.

Ветеринарна
хигиена
Практикум по
зоохигиена, трето
преработено и
дополнето издание
Praktikum iz
zoohigijene

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vucinic, M.

2.

Asaj, A.

3.

Грандин Темпл

4.

Asaj, A.

Higijena na farmi i u
okolisu
Подобрување на
благосостојбата на
животните –
практичен пристап
Dezinfekcija

5.

Asaj, A.

Deratizacija u praksi

6.

Asaj, A.

Zdravstvena
dezinsekcija u
nastambama i
okoli{u

1999

2003
2010

1999
1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчеларство
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Хрисула Кипријановска
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 медоносната пчела и пчелното семејство во целина, како и
со современите апитехнички постапки за правилно одгледување и искористување на пчелите.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и раси пчели. Анатомија и физиологија на
пчелите. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни облици на
членовите на семејството (метаморфоза). Размножување на пчелните семејства. Природно роење.
Вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта. Пчеларски алат и прибор.
Пролетни работи во пчеларникот(основен пролетен преглед, пролетно надразбено прихранување,
проширување и обновување на пчелното гнездо). Работи во пчеларникот за време на главната паша
(поставување на медишта, цедење на мед, селидба). Подготовка на пчелните семејства за зима и
зазимување. Производство на матици. Елементи на пчелната паша. Услови за медење. Групи
медоносни растенија (шумски, овошни, индустриски ит.н.). Проширување и подобрување на пашата.
Позначајни болести на пчелното легло. Позначајни болести на возрасни пчели. Штетници и
непријатели на пчелите.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула,
Наумовски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Umelic V.
2.
3.
4.
5.
6.

10

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчеларство

ФЗНХ, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Pcelarstvo

Kolor pres,
Lapovo

2006

www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови земјоделски
семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални односи; Односи меѓу
половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и процеси; Значење и
поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално планирање; Рурални сили;
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија; Индустријализација; Урбанизација;
Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална економија; Развој на современи концепции
за регионален развој; Теорија на извозна ориентација на регионот; Теории за модернизација;
Улогата на државата во развојот на просторот; Големината и функцијата на локалната самоуправа;
Регионален развој на Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.
проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

60

бодови

30

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото
Регионална
економија

Фолозофски
факултет-Скопје
Економски
факултет-Скопје

1996

Наслов

Издавач

Година

2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биолошка разновидност во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
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
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Соња Ивановска,
Проф. д-р Владимир Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, зоологија, генетика
предметот
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.
Колекциорачки 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 колеклциите. 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
20
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
20
часови
16.3 Домашно учење
50
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановска С.,
Попсимонова Г.
2.

В. Џабирски

3.

Milorad M. Jankovic

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Алмекиндерс Ц., де Боеф
Њ. (едиторс)

2.

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

3.

John F. Lasley

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Конзервација на
растителен агробиодиверзитет
Авторизирани
предавања
Биодиверзитет,
суштина и значај

БИГОС, Скопје

2006

Белград

1955

Наслов

Издавач

Година

Encouraging
Diversity: Crop
Development and
Conservation in Plant
Genetic Resources
Conservation of Plant
Genetic Resources in
Vitro: V-2 Appl &
Limitations
The global strategy
for the management
of farm animal
genetics resources

Practical Action

2000

Science Pub Inc

2000

FAO

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Фертиригација
Екоземјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година;
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
растителното производство (почва-вода-растение).
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.
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 во аеропонија и хидропонија. Мерни инструменти
и аналитички процедури. Мерки за правилно и безбедно функционирање на системот за
фертиригација (хемигација)
Методи на учење:
Наставата ќе се реализира со теоретски предавања целосно покриени со Power Point и видео
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Burt, C., O'Connor, K.,
Ruehr, T.

2.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.

3.

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

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Fertigation,

Irrigation Training
and Research Center,
California Polytehnic
State University, San
Luis Obispo,
California
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1998

ГТЗ, Скопје

2003

Работна тетратка за
евалуација на
самостојната работа
на студентите по
предметот
Наводнување
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина

2010
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4.

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

5.

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

22.2

во Р. Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,
Примена на
фертиригација
преку систем за
микронаводнување,
Брошура,

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009

United Nations
Educational Scientific
and Cultural
Organization и
Факултет за
земјоделски науки и
храна,
Земјоделски
Факултет, Скопје

2007

6.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

Практикум по
Наводнување,

7.

Иљовски, И.,

Наводнување,
Учебно помагало за
студенти

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Наслов

Издавач

Година

Naodnjavanje
poljoprivrednih useva,

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Elsevier

1999

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bošnjak, Đ.,
2.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

3.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Микронаводнување
во растително
производство

2002

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита
на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Слободан Банџо
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, ентомологија, микологија, бактерологија,
вирологија, хербологија,
10. Цели на предметната програма (компетенции): Предатори, паразити, антагонисти, семиохемикалии
за контрола на штетници на земјоделските култури
11. Содржина на предметната програма:
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство
Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи,
добри и слаби страни)
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и
манипулација, селекција и селективност)
Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи)
Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички,
генетски, биолошкаи биотехнички и хемиски)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Стратегии на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните
земјоделски култури на поле, во затворени простори и во синантропни средини
Растителна генетика
Отпорност на болести кај најзначајните земјоделски култури
Методи за тестирање и селекција за растителна отпорност на болести
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
N. Gjukic. S. Maletin
2.

Jervis and Kidd

3.

Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.

4.
5.

Lea Schmidt

6.

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan

7.
8.
9.

22.2

Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

10.

Teng P.S.

11.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

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)
Предавања, вежби (лабораториски и
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Наслов

Издавач

Година

Poqoprivredna
zoologija sa
ekologijom
Insect Natural
Enemies
Земјоделска
ентомологија

Novi Sad

1998

Chapman &Hall

1996

Универзитет “Кирил
и Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија

Универзитет у
Београду

1987

Tablice za
determinaciju
insekata
Entomologija

Sveuciliste u Zagrebu

1970

Zrinski, Zagreb

1991

Poljoprivredna
Entomologija
Knowing and
Recognizing
Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management

Zrinski, Zagreb

1999

Crop Loss
Assessment and
Pest Management
The Insects – An
Outline of
Entomology

ISBN 089054-079-9
USA

2000

Наслов

Издавач

Година

ISBN 9005439126-X
Chapman&Hall

1998

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет 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,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубомир Маринковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника и
предметот
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.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Боројевиќ
2.
3.

22.2

Marcelo J. Carena
Ц. Најчевска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jamie Prohens-Tomas

70

бодови

10

бодови

20

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Принципи и методи
оплеменивања
билја
Cereals (Handbook
of Plant Breeding)
Практикум по
селекција
растенијата и
семепроизводство

Белград

1992

Springer

2009

Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Vegetables II
(Handbook of plant
breeding)

Springer

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски
предметот
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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural
products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Селекција на домашни животни
Екоземјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Владо Вуковиќ
Предуслови за запишување на
Потребни се предходни познавања од предметите:
предметот
Зоологија,
Биохемија,
Основи
на
сточарското
производство и Популациска генетика во сточарството.
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.
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 облагороду-вањето 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80%
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
В.Видовиќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Боројевиќ Катарина

2.

Schaeffer L.R.

3.

Van Vleck L.D

10%

бодови

10%
5
(пет)
6
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Принципи и
методи
оплемењивања
животиња

Нови Сад

1993

Наслов

Издавач

Година

Гени и
популација, друго
проширено
изданје
Linear models and
computing
strategies in animal
breeding
Selection index and
introduction to
mixed model
methods

Природноматематички
факултет, Нови Сад

1991

Universiti of Guelph,
Guelph, Ontarion

1993

Department of
Animal Science,
University of
Nebraska, Lincon

1993
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
o

o
11.
o

o

o

o

o
o

o

o

o
o
o
o

втор и трет циклус на студии
Здравствена заштита на животните
Екоземјоделство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
7 Број на ЕКТС
6
VIII семестар
. кредити
Проф.
д-р
Методија
Трајчев,
Доц. д-р Димитар Наков
Наставник
Проф.
д-р
Методија
Трајчев
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија, анатомија,
предметот
физиологија и репродукција на домашните животни
Користење на интернет и стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување основни познавања за патологијата на болестите, ветеринарната фармакологија,
органските, одгледувачките, заразните и паразитарните болести на домашните животни, особено
патологијата во интензивните системи на одгледување и нивната превентива
Стекнување основни вештини за неопходните зоотехнички мерки во интензивното сточарско
производство
Содржина на предметната програма:
Основи на патолошката анатомија, основи на ветеринарната имунологија, ветеринарната
фармакологија и дијагностика на болестите (болест, етиологија, атрофија, дистрофија,
циркулаторни нарушувања, воспалителна реакција, регенеративни процеси, тумори,
медикаментозни средства и форми, начини на апликација на медикаментите, значење на
ветеринарните лекови);
Органски болести (болести на кардиоваскуларниот и респираторниот систем, болести на органите
за варење и црниот дроб, болести на уринарниот систем, болести на перитонеумот, болести на
нервниот систем, болести на кожата, метаболички болести болести на ендокрините жлезди, лоши
навики кај домашните животни;
Приод и фиксирање на животните, план на клиничкото испитување. Општи и специјални методи на
клиничиот преглед, општи и специјални испитувања (анамнеза, национал, хабитус, тријас,
испитувања на кардио-васкуларниот систем, органи за дишење, органи за варење, урогенитални
органи, локомоторен и нервен систем);
Патологија на репродукцијата и болести на млечната жлезда и подмладокот (патологија на
гравидитетот, породувањето и пуерпериумо, стерилитет, болести на млечната жлезда, болести на
младите животни);
Дијагностика на болестите на гравидитетот, испитување на млечната жлезда, дијагностика на
маститисите - лабораториски и теренски методи, земање млеко проба за бактериолошка анализа;
Основи на хирургијата (асепса и антисепса, стерилизација на хируршки инструменти, преврски.
хируршки инструменти и материјали, прва помош при повреди, крвавење, каснување од змии,
пчели и стршлен, масажа, обезрожување на говедата, потковување, кастрација - безкрвна и крвна
метода)
Заразни болести (општа и специјална епизоотиологија, заразни болести причинети од бактерии,
заразни болести причинети од вируси, заразни болести причинети од габи, микотоксикози, методи
за дијагностицирање на заразните болести)
Паразитарни болести (протозоарни болести, хелминтијази, болести причинети од развојни облици
на паразити, болести причинети од ектопаразити, болести причинети од развојни облици на
инсекти, откривање паразити - флотациона и седимантациона метода, крвен размаз - откривање
на причинители на пироплазмозата);
Болести на живината / Превентвни програми (органски болести, паразитарни болести, заразни
болести);
Стрес и благосостојба кај домашните животни;
Превентивни програми во сточарското производство;
Закон за ветеринарно здравство. Легислатива во ЕУ,
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12.
o

o
13.
14.
15.

16.

17.

18.

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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Радостис О.М., Клајв
Г.Ц., Хинчклиф К.В.,
Констабл П.Д.

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)
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
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ветеринарна медицина
(учебник за
заболувањата на
говедата, коњите,
овците, свињите и
козите) – одредени
поглавја

Табернакул,
Скопје

2010
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22.2

2.

Сеинсбери Дејвид

Здравје на живината и
менаџмент(кокошки,
мисирки, патки, гуски
и препелици) –
одредени поглавја
Ветеринарство

Ламина, РМ

2010

3.

Маџиров, Ж.

Универзитет “Св.
Кирил и
Методиј” Скопје

1987

4.

Маџиров, Ж

Практикум по
ветеринарство. Второ
преработено и
дополнето издание

Универзитет “Св.
Кирил и
Методиј” Скопје

1989

5.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN
HEALTH
ORGANIZATION

Zoonoses and
communicable diseases
common to man and
animals – одредени
поглавја

Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the WORLD
HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

2001

Наслов

Издавач

Година

Zdravstvena zastita
svinja u intenzivnom
odgoju

Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine
Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

1997

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Loncarevic, A

2.

Panjevic, Dj

Zarazne bolesti
zivotinja-virusne
etiologije

3.

Lolin, M

Zarazne bolesti
zivotinja-bakterijske
etiologije

4.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN
HEALTH
ORGANIZATION

Zoonoses and
communicable diseases
common to man and
animals

1991

1991

2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемиско-физички опасности во храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска, органска
предметот
хемија и аналитичка хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги запознае студентите со хемиските и физичките опасности што може да се јават во храната
како и со мерките за нивната контрола со што се обезбедува производство на безбедна храна.
11. Содржина на предметната програма: Вовед во хемиско-физички опасности во храна-општи поими,
Историја на индустриска преработка на храна, основа, контаминенти- Пестициди, максимално
дозволено количество, прифатлива дневна доза, остатоци од пестициди ефекти врз здравјето,
мониторинг, високо ризични групи, доенчиња, приод на Британија за надзор на пестициди, ЕУ
легислатива, Ветеринарни лекови, антибиотици, хормони, присуство во храна, ефекти врз
здравјето, ЕУ легислатива, перманентни соединенија во животната средина, органски загадувачи во
храна, ароматични јаглеводороди, полициклични ароматични јаглеводороди, диоксини и ПЦБс,
хлорирани ароматични и алифатични јаглеводороди, естери на фтална киселина, ефекти врз
здравјето, неоргански загадувачи на храна, проценка на ризик, метали и металоиди, нитрати и
нитрити во храната, контаминенти при преработка на храна, биолошки токсини, биогени амини,
миграција од материјалите и артиклите за пакување на храна, хемиска миграција и фактори што ја
контролираат, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, контаминенти од
пакувањето, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, токсини што се јавуваат
природно, микотоксини, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, адитиви,
означување, функција на прехранбени адитиви и безбедност, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива,
контролни мерки, сегашни и идни трендови.
Практична настава: Определување на NO3¯ и NO2¯во зеленчук, Определување на NO3¯ и NO2¯во
сувомеснати производи, Определување на pH во конзервирани производи, Определување на јод во
сол, Определување на пестициди во вода, Определување на пестициди во вода, Определување на
тешки метали во сточна храна, Определување на синтетски бои во овошни сокови, Определување
на сорбинска киселина во сос од зеленчук, Определување на киселост во мед, Определување на
содржина на алкохол во алкохолни пијалаци, Определување на вкупна киселост во алкохолни
пијалаци, Определување на бензоати во безалкохолни пијалаци
12. Методи на учење: Теоретската настава се реализира со: предавања во PowerPoint, дискусии,
изучување на практични случаи, изработка на групни семинарски задачи.
Практичната работа се реализира во лабораторија со индивидуална работа на одреден проблем.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15.

Форми на наставните
активности

15.1

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15.2
16.

Други форми на
активности

17.

Начин на оценување

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови
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18.

19.
20.
21.
22.

17.1
Тестови
40
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
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
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска,
Доц. д-р Лила Водеб,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J.Trajković, M. Mirić,

2.

Илинка Спиревска,

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Наслов

Издавач

Година

Хемиско- физички
опасности во храна
интерна скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Analiza životnih
namirnica.

Tehnološko –
metalurški fakultet,
Univerzitet u
Beogradu, Beograd
Просветно дело,
Скопје

1983

Хемија на животна
средина,

2002

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски инженер /
студиска програма: еко-земјоделство
Времетраење на студиите: 4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Наука за земјиштето и хидрологија
Научна област: Педологија, Земјоделско инженерство, Плодност на земјиштето и фертилизација, Биологија
на земјиштето, Минерологија на земјиштето; мелиорација на земјиштето, друго (Навднување)
•
•
•
•

7200 вкупно часови
Одбрана на дипломски труд
Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: еко-земјоделство
Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
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Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се
надоградува врз база на општото средно образование, особено во
основните подрачја на земјоделската наука и пракса, производството и
контрола на храната, како и сродните природни, технички и
агроекономски науки, а особено вклучувајќи посебни познавања во
еколошкото земјоделско производство, правилното искористување на
природните ресурси (почва, вода и др.) и заштита на животната
средина.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на еколошкото земјоделско
производство и заштитата на животната средина, законската
легислатива, ги следи новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да интерпретира лабораториски
и теренски резултати, да дава препораки, да работи индивидуално или
во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во производството на
квалитетна и еколошки здрава храна со професионален пристап во
искористување на природните ресурси и заштитата на животната
средина.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и анализира
проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски резултати, да
развива практични и теоретски решенија и препораки, да помага во
спроведување на законската легислатива поврзана со полето на
студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на работата,
следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките на
полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите кога
решава практични или теоретски проблеми, да превземе активност на
база на сопствено искуство, да изнајде соодветно решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање и
слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален
развој во различни полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.
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- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Развој на хумани ресурси

927

Механизација

929

Статистика

931

Хемија

933

Процесна техника

935

Агроклиматологија

937

Биохемија

939

Екологија

941

Основи на економија

943

Агроменаџмент

945

Ботаника

947

Зоологија

949

Генетика

951

Основи на сточарско производство

953

Избрани технологии во поледелство и градинарство

955

Избрани технологии во лозарството и овоштарството

957

Модели и анализи во земјоделството

959

Педологија

961

Економика на земјоделството

963

Мелиорации со заштита од ерозија

965

Микробиологија

967

Аграрна политика

969

Избрани технологии во сточарско производство

971

Основи на агромаркетинг

973

Наводнување

975

Исхрана на растенијата

977

Основи на исхрана на животните

979

Општо поледелство со агроекологија

981

Агробизнис

983

Менаџмент на фарми

986

Организација на трудот во земјоделството

988

Квалитет на почви и води за земјоделско производство

990

Цвеќарство на отворено

992

Управување со квалитетот

994
СОДРЖИНА

Трошоци и калкулации

996

Агропретприемништво

998

Овошни култури

900

Познавање на грозјето

902

Планирање и уредување на паркови

904

Рурален развој

906

Сметководство на фарми

908

Таксации во земјоделството

910

Технологија на млеко и млечни производи

912

Пчеларство

914

Геоматски техники во земјоделството

916

Прописи во агроеколошко и органско земјоделство

918

Производство на вино

920

Финансиски менаџмент во земјоделство

922

Маркетинг на земјоделски производи

924

Анализа на работење

926

Интегрална заштита на растенијата

928

Технологија на алкохолни и безалкохолни пијалаци

930

Технологија на месо и преработки од месо

934

Преработка на овошје и зеленчук

936

Преработкa на поледелски производи

938
СОДРЖИНА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. планирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови

827

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - АГРОЕКОНОМИКА

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.
22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

80

бодови

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Таневски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за тракторите и земјоделските машини, техничките и технолошките решенија
во изведувањето на сите важни работни операции во земјоделското производство. Покрај тоа да ја
совладаат практичната примена, правилното користење и нивните експлоатациони карактеристики.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Трактори. Општо за тракторите како моторни возила. Класификација на тракторите.
Составни делови на тракторот. Мотор со внатрешно согорување - основни делови на моторот.
Преносен механизам-трансмисија, преден мост, механизам за движење и систем за управување и
кочење. Додатни уреди на тракторот. Машини и уреди за обработка на почвата. Машини за
ѓубрење, сеидба, садење и расадување. Машини за заштита на растенијата и наводнување.
Машини, уреди и опрема за подготовка на сено, зелена сточна храна и силажа. Машини за жетва и
вршидба. Машини за берба на пченка, чистење, сортирање и сушење на зрното. Машини за вадење
на шеќерна репа и компир. Машини за берба на влакнодајни култури и тутун. Машини во
градинарското производство. Машини во лозаро-овоштарското производство. Машини и опрема во
краварските, свињарските, живинарските и овчарските фарми. Експлоатациони и влечни својства на
тракторот. Моќ на тракторскиот мотор. Биланс на моќта-губење на ефективната моќ. Моќ на
потегницата, ременицата и приклучното вратило на тракторот. Пресметување на потрошувачката
на погонските материјали. Експлоатациони карактеристики на земјоделските машини. Влечен отпор.
Влечен отпор на агрегатот. Влечен отпор на плуговите и останатите приклучни машини и орудија.
Ускладување на влечниот отпор и приклучната машина со влечните карактеристики на тракторот.
Составување на машино-тракторски агрегат. Работа (кинематика) на агрегатот на парцелата.
Производност на машинскиот агрегат. Проектирање на структурата на машино-тракторскиот парк
на стопанствата (енергетски графикон, систем на погонски и приклучни машини за производство на
одредена култура според технолошката карта). Основни принципи за избор на машино - тракторски
парк и некои проблеми при користењето. Степен на механизираност за производство на одредена
култура. Анализа на постојната состојба на машино-тракторскиот парк, расходување на дотрајани и
набавка на нови сретства за механизација.
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
60

часови
часови

Начин на оценување
17.1
Тестови
30+30+10=70
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
20
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драги Таневски

бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Мотори со
внатрешно
согорување

Просветно делоСкопје

2000

Просветно делоСкопје
Просветно делоСкопје

1999

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1999

Механизација

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

2012

Наслов

Издавач

Година

2.

Драги Таневски

Трактори

3.

Драги Таневски

4.

Драги Таневски

Механизација на
поледелското
производство
Механизација на
сточарското
приоизводство

5.

Драги Таневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови

830

2002

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - АГРОЕКОНОМИКА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
. кредити
Проф.
д-рд-р
Драган
Ѓошевски,
Доц. д-р Ана Симоновска
8.
Наставник
Проф.
Драган
Ѓошевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

831

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - АГРОЕКОНОМИКА

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и економија

Економски
факултет

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Проф. д-р
В. Марковска
8.
Наставник
Проф.
д-рЛенче
Биљана
Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма: Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот,
атомското јадро и електронската обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички
модел на атомот, класификација на елементите во периодниот систем, структура на молекулата,
хемиски врски и валентност, хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и
редукција, колоидни системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на
периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта
за студентите од
Факултетот за
земјоделски
науки и храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска
хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје

1999

Земјоделски
факултет- Скопје

2001

834

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - АГРОЕКОНОМИКА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процесна техника
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Иле Цанев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн...
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 време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц.д-р Иле Цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника
–интерна скрипта
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата. Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството. Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

10
70

часови
часови

60

бодови

20

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија со
климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Година
2005
2000
2005
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
I семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson, Michael
M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ практична
настава по биохемија

ФЗНХ

2007 2011

ФЗНХ

2007 2011

Биохемија
Биохемија

Форум
Медицинска књига Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.

Benjamin/Cummings
Science Publishing.

2000
1998

2.

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

3.

Krohne D.T.

General ecology

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Wadsworth Publishing
Company.
Oxford University
Press,
New York

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

Ecology of Fresh
Waters

842

1997

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
ТунаАждерски
8.
Наставник
Проф.
Јован
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Изработена семинарска работа

(A)

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

9

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроменаџмент
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
II семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
11. Содржина на предметната програма:
1. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
2. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
3. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
4. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
5. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
6. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
7. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
8. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал
бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на
малиот бизнис.
9. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
10. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент.

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот.

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година / II
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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,

12.

13.

Caryophyllaceae, Amarantaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Cucurbitaceae,
Brassicaceae,
Primulaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Convolvulaceae,
Cuscutaceae, Boraginаceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Liliaceae, Alliaceae и
Poaceae.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

80
10
10

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Редовност на вежби и предавање на хербар

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
БОТАНИКА

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

Практикум по
ботаника-анатомија на
растенијата,

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Скрипта за
лабораториски вежби
по ботаника наменета
за студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за
студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов
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Издавач

Година

НИО“Студентск
и збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”,
Скопје

1994
1983

2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зоологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф. д-р Катерина Беличовска
Доц. д-р Катерина Беличовска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења
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 `ивотинскиот 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
80
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M., Беличовска
К.
2.
Списанија
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на
животните 1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
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 /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Цане Стојковски
Проф. д-р Соња Ивановска
Доц. д-р
Проф.
д-рЉупчо
ЉупчоЈанкулоски
Јанкулоски
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
851
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.
22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска С.,
Скопје

2002

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
II семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов , Проф. д-р Александар Узунов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

853
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(F)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Избрани технологии во поледелство и
градинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година
7 Број на ЕКТС
6
III семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф.
д-р Гордана
Ѓорѓи Мартиновски,
Проф. д-р
Попсимонова,
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од екологија, ботаника и
предметот
генетика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за познавање на технологијата на одгледување на поледелски и градинарски
култури, поврзани со теориските и практичните сознанија важни за интензивно растително
производство.
Стекнување знаење за обемната научна и производна област од поледелството и градинарството и
специфичните потреби за растење, развиток и плодоносење на културите.
Стекнување основни вештини за соодветните агротехнички мерки кои овозможуваат постигнување
врвен квалитет и принос како основа за остварување поволни економски ефекти и заштита на
животната средина.
11. Содржина на предметната програма:Воведен дел. Карактеристики на растителното земјоделско
производство и негова улога од аспект на исхраната.
Состојби во земјоделскиот сектор и негово учество во националната економија. Структура на
секторот. Трговија со земјоделски и прехранбени производи. Биланси на житните, индустриските,
фуражните култури и тутунот во Република Македонија
Технолошки операции во поледелското производство – обработка на почвата, ѓубрење, плодоред,
семе и сеидба, нега на културите.
Поделба на поледелските култури. Житни култури – пченица, јачмен, ориз, пченка.
Индустриски култури – шеќерна репа, сончоглед, маслодајна репа, тутун.
Фуражни култури – добиточен грашок, граор, луцерка, еспарзета,тревници
Складирање и чување на поледелските производи .
Услови и состојба на градинарско производство во Р.М. Избор на локација и подигање на градини и
заштитени простори. Производство на градинарски расад. Општи агротехнички мерки. Берба,
доработка и транспорт на зеленчукот. Запознавање со морфолошки, биолошки и производни
карактеристики на одделни видови градинарски растенија на отворено и во заштитени простори.
12. Методи на учење:
Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и
индивидуални семинарски работи и проектни задачи.
Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на
градинарски култури и посета на терен.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
70
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартиновски Ѓ. и др.

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”.
Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје.

2008

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

2008

Наслов

Издавач

Година

Општо
градинарство
Специјално
градинарство
Доработка и
контрола на
зеленчук

Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје
Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје.
Земјоделски
факултет

1983

Нови култури и
технологии во
градинарството
Specijalno ratarstvo
1i2
Специјално
поледелство

Авторот

2011

Naucna Knjiga,
Beograd

1989

Избрани
технологии во
поледелство

4.
5.

Grupa autora

6.

Петар Егуменовски,
Душко Боцевски, Панче
Митковски

бодови
(F)
(E)

Општо
градинарство,
авторизирани
предавања

Прентовиќ Татјана

Ѓорѓи Мартиновски,
Јованка Катажина
Петревска, Гордана
Попсимонова
Тодор Туџаров

40

Година

3.

3.

бодови

Издавач

Специјално
градинарство,
авторизирани
предавања

Лазар Алаџајков

20

Наслов

Мартиновски Ѓ. и др.

2.

бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

2.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Лазар Алаџајков

40
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Избрани технологии во лозарството и
овоштарството
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Втора година
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Проф. д-р Тошо Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство и овоштарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за производните технологии кои се применуваат во лозарското и овоштарското
производство. Специфичности во одгледувањето. Современи агротехнички, ампелотехнички и
помотехнички мерки. Запознавање со еколошките, морфолошки, биолошки и стопански
карактеристики на видовите и нивните сорти.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Значење и улога на лозарството. Лозарството во Светот и Р.Македонија.Органи на виновата
лоза, Фенофази во развојот.Размножување на виновата лоза. Подигнување и одгледување на
лозови насади. Агротехнички и ампелотехнички мерки. Системи на одгледување и начин на кроење.
Лозни подлоги, вински и трпезни сорти. Вовед во овоштарството. Предмет значење и цел на
овоштарското производство. Овоштарството во Светот, ЕУ и Р Македонија. Биолошки
специфичности на овошните култури. Еколошки услови за одгледување на овошните култури. Избор
на саден материјал и подигнување на овошни насади. Системи за одгледување на овошните насади.
Примена на помотехнички и агротехнички мерки во овошните насади. Овошни видови од
јаболчестата овошна група. Овошни видови од коскестата овошна група. Овошни видови од
јаткастата и јагодестата овошна група.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Кипријановски М., Арсов
Т.,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Лазар Аврамов

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Овоштарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Интерна скрипта

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Београд

2010
2000
2009

1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Модели и анализи во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година/ III
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаење од предметот Информатика
предметот
 Предзнаење од предметот Странски јазик / Англиски
 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Предметот има за цел да ги запознае студентите со начини на комуникација, компјутерска
анализа и примена на информациони технологии во земјоделството.
11. Содржина на предметната програма:
 Дефиниција на комуникации и нивната улога во земјоделството;
 Функција на комуникациите, важност на комуникациите и цел на комуникацијата;
 Процес на комуникацијата, користење на каналите за пренос на пораката, повратна врска во
комуникацијата;
 Потреби за знаење на менаџерите, комуникациски тек во организацијата;
 Писмена, усна и невербална комуникација;
 Препреки и прекини во комуникацијата, останати коминикациски препреки;
 Подобрување на комуникацијата, комуникациска ревизија;
 Електронски медиуми во комуникацијата;
 Важноста на примената на информационата технологија во земјоделството и агробизнисот;
 Програмски пакети и нивно користење во обработка и пренесување на информации;
 Примена и подобрување на пишаната комуникација со употреба на компјутерска технологија;
 Изработка на табеларни пресметки и графички прикази;
 Обработка и чување на податоците;
 Подготовка на презентации, начини на презентирање на информациите;
 Пребарување и прибирање на информации во домашно и меѓународно опкружување.
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 во компјутерска училница, преку анализа на соодветни
поглавја од теоретската настава, случаи и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
5
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гафи, М. Е.
2.

Белч, Е. Џ., Белч, А. М.

3.

Govoni, Norman A. P.

4.

Staton, N.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Модели и анализи во
земјоделството

Интерна
скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Основи на деловно
комуницирање
Рекламирање и
промоција;
Интегрирана
перспектива за
маркетинг комуникација
Dictionary of Marketing
Communication
Mastering
Communication

GGS Book
Services
McGraw-Hill

2007

Sage
Publication
Palgrave
Macmillan

2004
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Година

2007

2004
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јосиф Митрикески
Проф. д-р Татјана Миткова, Доц. д-р Миле Маркоски
Проф. д-р Татјана Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(f)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ

Наслов

Издавач

Година

Педологија

1993

2.

Митрикески Ј., Миткова Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
University of
Cambridge, 5th Edition

Наслов

Издавач

Година

Handbook of
Soil Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2003

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić

862
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
трет семестар
. Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
Бодови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
Бодови
30
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

Бодови
(F)
(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)
Изработена семинарска работа

(A)

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски
институт-Скопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Мелиорации со заштита од ерозија
Агроекономика
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Проф.
Марија
Наставник
Проф.д-р
д-р
Ацо Вукелиќ
Гичев Шутоска
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини.
предметот
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подлогите во мелиорациите (хидрологија и хидраулика); одводнување;
наводнување, проекти за мелиорации и ерозија
Стекнување основи да го оддржуваат оптималниот воден режим на земјиштето, а со цел за
создавање на поволни услови за растење и развој на растенијата.
Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Подлоги во мелиорациите, хидрологија, водата нејзините својства, површински води,
земјишни води, движење на водата во земјиштето. Хидраулика, основни поими, водоспроводници и
начин на пресметка на некои елементи на нивниот протекувачки профил, пресметка на брзината,
пресметка на пресекот. Основи на хидрометрија, мерење на нивото на водата, мерење на брзината
на течењето на водата, мерење на протеци, садови, водоизливи, преливи и.т.н.. Одводнување,
причини за превлажнување на почвата, недостиг на воздух во почвата, снижување на
температурата на почвата, формирање на плитки ризосфери, влијание врз приносот кај
земјоделските култури. Влијание на одводнувањето врз почвата и растението, методи на
одводнување, основни принципи. Дренажи критериуми, објекти на дренажен систем, изведување на
дренажа. Отворена каналска мрежа, објекти во системот за одводнување, одржување и
експлоатација на одводните канали. Наводнување; општа шема (модел) на системот за
наводнување, извори и зафат на вода. Употеба на подземната вода за наводнување. Класификација
на начинот на наводнување. Мелиорации на солени почви. Проект за мелиорации, мелиоративно
педолошка студија, земјоделска основа, главен проект, постапка за реализација на проектот.
Дефиниција на ерозијата и конзервацијата, штети од ерозија, состојба на ерозијата во светот и кај
нас. Дијагностицирање на ерозијата, општи поими и основни форми, ерозија од вода. Ерозија од
ветер, мерки против ерозијата, рекултивација на оштетените земјишта, проект за рекултивација
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
865
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ацо Гичев.
2.

Ацо Гичев.

3.

А. Гичев, М. ВукелиќШутеска, Н. Георгиев,

4.

А. Гичев. Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Дренажни линии,

Современост, Скопје

1992

Мелиорации со
заштита од
ерозија,
Практикум по
мелиорации со
заштита од
ерозија,
Мелиорации со
заштита од
ерозија

Гоце Делчев, Скопје

1997

Гоце Делчев, Скопје

2000

Дата Понс

2003

Наслов

Издавач

Година

866
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
IV семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
11. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
12. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
13. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика
на квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
14. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
15. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
16. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
17. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи.
Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

80

бодови

10

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна
трговија и
земјоделство

Нампрес, Скопје

2009

Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Избрани технологии во сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
IV семестар
. кредити
Проф.
Владимир
Џабирски,
Доц. д-р Кочо Порчу
8.
Наставник
Проф.д-р
др.
Владимир
Џабирски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Анатомија и
предметот
физиологија на дом. животни, општо сточарство и
популациска генетика.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот ги опфаќа најзначајните поглавја во технологијата на одгледување на домашните
животни со акцент на теоретските и практичните сознанија за интензивно производство во
сточарството.
11. Содржина на предметната програма:
Раси свињи, репродуктивно производен циклус во свињарството. Интензивно производство на
свинско месо. Раси говеда. Репродуктивно производен циклус во говедарството. Производство на
говедско месо. Производство на млеко во говедарството. Раси овци. Репродуктивно производен
циклус во овчарството. Производство на овчо млеко. Производство на овчо месо. Раси кози.
Репродуктивно производен циклус во козарството. Производство на козјо млеко. Производство на
козјо месо. Репродуктивно производен циклус во живинарството. Системи на бројлерско
производство. Интензивни системи на производство на јајца. Биланси на млеко, месо, јајца во Р
Македонија.
Биолошки особености на свињите. Сместувачки капацитети во свињарството. Биолошки особености
на говедата. Сместувачки капацитети во говедарството. Биолошки особености на овците.
Сместувачки капацитети во овчарството. Биолошки особености на козите. Сместувачки капацитети
во козарството. Биолошки особености на живна. Сместувачки капацитети во живинарство.
Профитабилност при бројлерско производство. Профитабилност при производство на јајца.
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 дискусии и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
В. Џабирски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

2011

Авторизирани
предавања
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

втор и трет циклус на студии
Основи на агромаркетинг
Агроекономика
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година/ IV
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на економија
предметот
 Предзнаење од предметот Странски јазик / Англиски
јазик
 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
 Запознавање со основите на маркетинг концепцијата за работење на земјоделските стопанства
во современи услови
Содржина на предметната програма:
 Вовед, определување на суштината и значењето на маркетингот, поим и дефиниција на
маркетингот, развој на маркетингот како научна дисциплина;
 Развој на маркетинг концепцијата, предуслови за развој на маркетинг концепцијата, фактори од
кои зависи примената на маркетингот воопшто и во земјоделството, примена на маркетингот во
земјоделството;
 Поим за пазар, типологија на пазари, димензии на пазарот, сегментирање на пазарот,
карактеристики на пазарот за земјоделско - прехранбени производи;
 Понуда, побарувачка и цени, понуда на земјоделско - прехранбени производи, еластичност на
понуда, побарувачка на земјоделско - прехранбени производи, мобилност на побарувачка,
закони на побарувачка, фактори на побарувачка: потрошувач - доход – цена, вкрстена
еластичност на побарувачка, навики на потрошувачи и останати фактори на побарувачка;
 Прибирање информации за донесување одлуки за маркетингот, истражување на пазарот,
содржина на пазарните информации, организација на истражување на пазарот;
 Предвидување на побарувачката и продажбата;
 Производот во маркетинг концепцијата;
 Дистрибуција и канали на дистрибуција;
 Цени, политика на цените;
 Промени (движења) на цените на земјоделско - прехранбени производи, видови на цени,
паритети на цени, формирање и регулирање на цените на земјоделско - прехранбени производи;
 Промоција, економска пропаганда;
 Управување со маркетинг активностите, организација на маркетингот;
 Промет на земјоделско - прехранбени производи, видови на промет, непосреден промет,
посреден промет;
 Трговија на големо, трговија на мало;
 Комбинирање на иснструментите на маркетинг миксот.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
Академска година/семестар
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

15

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Masterson, R., Pickton D.
2.

Kotler P., G. Armstrong

3.

Padberg, D.I., Riston, C.,
Albisu, L.M.

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Основи на
агромаркетинг

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Marketing , An
indtroduction
Principles of
marketing
Agro-food
Marketing

McGraww-Hill

2004

Prentice-Hall

1999

CAB International UK

1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Наводнување
Агроекономика
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година;
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф.
д-р Вјекослав
Вјекослав Танасковиќ
Доц. д-р
Танасковиќ
Предуслови за запишување на
Пожелни се претходни општи предзнаења за
предметот
растителното производство (почва-вода-растение).
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.
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, Блани 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. Површинскигравитациски 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.
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)
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

и практична настава (на терен и во лабораторија) со тимска работа на конкретни проблеми кои се
актуелни од областа на наводнувањето.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски, И.,
2.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

3.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
2.

Bošnjak, Đ.,

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало за
студенти
Практикум по
Наводнување,

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје

2002

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

Интерна работна
тетраткаФакултет за
земјоделски
науки и храна Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih useva,

Univerzitet u
Novom Sadu, Novi
Sad
Univerzitet u
Novom Sadu,
Poljoprivredni

1976
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Fakultet, Novi Sad

3.

Dragović, S.,

Navodnjavanje,

4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

8.

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

9.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнување
за производство на
растителни култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина
во Р. Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура

877

Naučni institut za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

2000

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје.

2003

Програма за
развој на
обединетите
нации (UNDP).

2009

2007

2007

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - АГРОЕКОНОМИКА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Исхрана на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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 NPK 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 градинарски и поледелски култури
15. Ѓубрење и исхрана на овошни култури и винова 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
60+30+90= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2

Други форми на
активности

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

10
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта за
предавања
Интерна скрипта за
вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

4.

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije.

Универзитет Кирил
и методиј, Скопје
Zavod za udžbenike,
Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Agrohemija.

Partenon, Beograd

2007

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

1995

2.

Различни автори

Научни списанија и
публикации

2009
1996

.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на исхрана на животните
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хемија, анатомија, биохемија, физиологија
предметот
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
- 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 кај органите за варење на животните
- Специ
ичности во варењето на храната и хранливите материи
Вода
Јаглени хидрати
Масти
Протеини
- Минерали,
- Витамини
- Ензими
- Нутритивни опити
- Метаболизам на енергија
- Метаболизам на енергија
- Системи за оцена на хранливата вредност на крмите
- 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
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16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

15
15
75

часови
часови
часови

70

бодови

15

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓиевски, С.

22.2

Наслов

Издавач

Година

Интерна скрипта

ФЗНХ

2010

Poljoprivredni
fakultet u Novom
Sadu, RS
ФЗНХ

2000

Poljoprivredni
fakultet, Beograd,
RS

1977

Издавач

Година

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

Ishrana domaćih
životinja,

3.

Ѓорѓиевски, С.:,

Работна скрипта –
извадок од
практикум за
исхрана на
животни
Praktikum ishrane
domaćih životinja

D. Kolarski, A. Pavličević, :
1977, Praktikum ishrane
domaćih životinja
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

2.

4.

15

Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо поледелство со агроекологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
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 No-till 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3

Домашно учење
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.

22.2

Костов, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милојиќ, Б.

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо
поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

2003

Општо
поледелство со
агроекологија
(практикум),

1994

Наслов

Издавач

Година

Ратарство

Научна књига,
Београд
Научни институте за
ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови Сад
Универзитет у Бања
Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Nakladni zavod
znanja, Zagreb

1987

2.

Маринковиќ, Б., Хаџиќ,
В., Убавиќ, М.

Ратарство

3.

Тодоровиќ, Ј и Божиќ, Д.

Опште ратарство

4.

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

Ratarstvo
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агробизнис
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ристо Еленов
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
предметот
 Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски
јазик
 Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење со бизнисите кои се во врска со примарното земјоделско производство
 Стекнување основни вештини за водење на агробизнис претпријатија
11. Содржина на предметната програма:
 Разлики и сличности на зекјоделството и агробизнисот
 Големина и значење на агробизнсот
 Планирање и организирање на агробизнис
 Видови на агробизнис
 Сектор на набавки
 Приватни агробизнис услуги
 Јавни агробизнис услуги
 Кредитирање како агробизнис услуга
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Rickets C O.Rawlins
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gramar G., C.W Jensen,.
D.D Sauthgate Jr

10

(A)

(десет)

Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Introduction to
Agrobusiness
Наслов
Agriculture economics
and Agrobusiness

885

Година
2001

Издавач

Година
1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на фарми
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси.
предметот
Организација на производствените ресурси и
производствени технологии.
10. Цели на предметната програма (компетенции): стекнување знаења за организацијата и
функционирањето на земјоделските фарми. Стекнување основни вештини за организација на
производствените процеси и менаџирање со земјоделските стопанства.
11. Содржина на предметната програма: Типови фарми. Организирање, одлучување, управување и
раководење во земјоделските стопанства (ЗС). Извршни функции во ЗС. Специјализација,
интензификација и избор на производна структура. Организација на стопански двор. Организација
на земјишна територија и плодоред. Организација на производството на житни, индустриски,
градинарски, фуражни и овоштарски култури. Организација на лозарското производство.
Организација на сточарското производство. Организација на работните процеси во поледелското,
градинарското, лозарското, овоштарското и сточарското производство. Менаџмент на ризикот.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
886
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тарнер Џ., Тејлор М.

теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на фарми
(авторизирани
предавања)

ФЗНХ, Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Применет менаџмент на
фарма

Издавачки
центар ТРИ,
Скопје

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Организација на трудот во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на развој на
предметот
хуманите ресурси и агроменаџментот.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните карактеристики на трудот и неговите психо-физиолошки
можности.
 Разбирање на значењето на организацијата на работното место, хигиено-техничката заштита на
трудот во земјоделството и мерење на времето на работата за унапредување на резултатите на
трудот.
 Стекнување основни вештини за спроведување на нормирање и анализа на работните услови на
работното место.
11. Содржина на предметната програма:
1. Поим за трудот и неговите особености. Разграничување помеѓу општествената организација на
трудот, организацијата на трудот во претпријатието и организацијата на трудот на работното
место.
2. Работно место (карактеристики, типови и видови) и организација на работното место и на
факторите на работните услови.
3. Проучување на работата. Принципи на студиите на работните движења. Мерење на времето на
работата (нормирање). Методи за нормирање на трудот и нивни карактеристики.
4. Физиологија на трудот. Основни поими за физиологијата на трудот и физиолошките процеси што
го карактеризираат човековиот труд. Динамика на работоспособноста. Замор. Одмор и негова
организација. Психолошки и фармаколошки стимулатори. Физиолошки основи на организацијата
на трудот.
5. Психологија на трудот. Основни сознанија и особености на психологијата на трудот и
психологијата на личноста. Особини на човекот што влијаат врз неговиот труд. Мотивација.
Фрустрација. Прилагодување на работата кон човекот. Прилагодување на човекот кон работата
(професионална селекција и ориентација). Прилагодување на човекот за работа со други луѓе.
6. Хигиено-техничка заштита и сигурност на трудот. Основни поими за заштита, хигиена и
медицина на трудот. Причини за повреди и нивно отстранување. Специфичност и
карактеристики на хигиено-техничката заштита на трудот во земјоделството. Мерки за заштита
на трудот. Средства за заштита на трудот. Правно регулирање на заштитата на трудот.
Економичност на заштитата на трудот.
7. Наградување на трудот. Видови системи за наградување на трудот и нивните основни
карактеристики. Аналитичка проценка на работните задачи и места и распределба на платите
според трудот. Подигнување на квалификациите на вработените и планирање на работната
сила.
8. Пазар на трудот (дефиниции, факти, трендови). Работната сила и невработеноста. Заработка на
трудот. Како фунционира пазарот на трудот. Побарувачка и понуда на труд. Детерминанти на
плата. Примена на теоријата.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соколов П.
2.

22.2

Крстевски В. и Ѓошевски
Д.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.

Ехренберг Р.Г., Р.С.Смит

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Организација на
трудот

Студентски збор,
Скопје

1995

Организација на
лозароовоштарското
производство

Земјоделски
факултет, Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Модерна економија
на трудот: Теорија и
јавна политика

Универзитет Св.
Кирил и Методиј
- Скопје

1990

Магор, Скопје

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Квалитет на почви и води за земјоделско
производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Миткова
Проф. д-р Ордан Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија,
предметот
Наводнување
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основни карактеристики и функции 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.
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.
11. Содржина на предметната програма:
Стекнување на знаења за квалитетот на почвите од физички, хемиски и биолочки аспект, со
посебен акцент за нивното користење во земјоделското производство како еден од условите за
производство на квалитетна и безбедна храна.
Водата и наводнувањето како компоненти за еколошко земјоделско производство. Наводнувањето и
водните ресурси во светот и Р. Македонија.Земјоделското производство и квалитетот на водата за
наводнување Физички и биолошки својства на квалитетот на водата за наводнување. Хемиски
својства на водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за определување на квалитетот на
водата за наводнување. Класификации на водата за наводнување. Пристап на определувањето на
квалитет на водата за наводнување според FAO. Стандарди за квалитет на водата во Р. Македонија.
Квалитет на водата за наводнување 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
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 лабораториски. 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
60
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
30
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
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
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Татјана Миткова

22.2

Деградација и
ревитализација на
почвата

Авторизирани
предавања, ФЗНХ

2011

3.

Митрикески Ј., Миткова
Т
Филиповски Ѓорѓи

5.

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

Квалитет на водата во
земјоделското
производство,

6.

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

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

2.

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

бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Година

Fizički, hemijski, i
biološki agensi
kontaminacije zemljišta
Практикум по
педологија
Педологија

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Doran and al. ed.,

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

Издавач

Nadežda Tančiċ

7.

бодови

Наслов

2.

4.

бодови

1993
ФЗНХ, второ издание

2006

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје

1993

Интерна скрипта Учебно помагало за
сите насоки по
новите наставни
програми-Факултет
за земјоделски науки
и храна - Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје
Интерна работна
тетратка-Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Defining Soil Quality for
a Sustainable
Environment
Water Quality for
Agriculture. Rome

SSSA Spec. Public., 35,
244 p

1994

FAO Irrigation and
Drainage Paper 29.

1985
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Цвеќарство на отворено
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Доц. д-р д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
o Предзнаења
од ботаника,
хемија,
исхарана
на
предметот
растенијата,
наводнување,општо
градинарство
и
цвеќарство.
o Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o Стекнување знаење за карактеристиките на културите
o Стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
Општи услови за производство на расад од едногодишни и двогодишни цветни култури.
Запознавање и изучување на едногодишни цветни култури. Запознавање и изучување на
двогодишни цветни култури. Општи услови за производство на многугодишни цветни култури и
вегетативно размножување. Запознавање и изучување на многугодишни цветни култури.
Карактеристики на луковици, кртоли и ризоми - производство на саден материјал, чување и
форсирање. Запознавање и изучување на луковици и кртоли. Типови и форми на цветни леи,
подигање и аранжирање на цветни леи и групации.
12. Методи на учење:
o Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
o Практичната работа се реализира со посета и работа на терен и тимска работа на одреден проблем
и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1
Djurovka, M. i sor.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Poljoprivredni
fakultet Univerzitet u
Novom Sadu

2006

Nolit, Beograd

1999

Партенон, Београд

2000

Nolit, Beograd

1978

Zemizdat, Sofia,

1995

2.

Karasek K.

3.

Карасек К.

4.

Karasek, K.

5.

Nikolova, N.;

Proizvodnja povrcha
I cvecha u
zashtichernom
prostopru
Proizvodnja cvecha
u zashtichenom
prostrou
Пластеници у
цвећарству и
расадничарству
Cvetajuce lukovice i
gomolji
Cvetarstvo

6.

Хаџи Пецова, С.
Давитковска, М.

Цвеќарство на
отворено

Интерна скрипта
Факултет за
земјоделски науки и
храна

2008

Наслов

Издавач

Година

Голема
илустрирана
енциклопедија Градина
Biljke i cveće - Veliki
ilustrovani vodič
Botanica – The
illustrated A – Z of
over 10,000 garden
plants and how to
cultivate them
Floriculture,
Principles and
Practice
Ball RedBook Crop
Production

Младинска книгаСкопје

2006

Mladinska knjigaBeograd
Kőnemann
Verlagsgesellschaft

2008

Prentice-Hall, inc.,
New Yersey

1999

Ball Publishing,
Illinois

2003

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Шувака, Л.

2.

Brikel, K

3.

Page, S., Olds, M.

Dole, J.; Willkins H.
Hamrick, D.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Управување со квалитетот
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси,
предметот
математичко-статистички методи, системи за безбедност
на храната и производствени технологии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за функцијата на квалитетот, системите и концептите за квалитет.
11. Содржина на предметната програма:
Историски развој на менаџментот со квалитетот. Економска суштина на квалитетот. Критериуми и
показатели за оценување на квалитетот. Поим за производ, својства, квалитет, и купувач. Фактори
од кои зависи квалитетот. Правци и услови од кои зависи развојот на квалитетот. Технички и
пазарни карактеристики на квалитетот. Директен и повратен квалитет. Неусогласеност, дефект и
дефектен производ. Поим за метрологија. Мерењето и контролата на квалитетот. Стандард и
стандардизација. ISO 9000:2000, ISO 14000, ISO 22000. Концепти на системот за квалитет. Систем
на образование за квалитетот. Проценување на трошоците за квалитет. Планирање на квалитетот.
Довербеноста и квалитетот. Начини на прикажување на податоците за квалитет. Користење на
статистичките методи за контрола на квалитетот. Организација на сензорната анализа . Методи за
сензорна анализа. Сертификација на системот за квалитет.
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+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Juran J.M., Gryna F.M.
2.

George S., Weimerskirch
A.

3.

Vasconcellos J.A

9

(B)

(девет)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Управување со
квалитетот во
агрокомплексот

ЗАЕМ, Скопје

2003

Наслов

Издавач

Година

Planiranje I analiza
kvalitete
TQM Strategies and
Techniques Proven at
Today’s Most
Successful
Companies
Quality Assurance for
the Food Industry, a
Practical Approach

MATE, Zagreb

1999

John Wiley & Sons,
Inc.

1998

CRC PRESS LLC

2004
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
3 година/VI
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
Александра М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агропретприемништво
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од финансиски менаџмент,
предметот
агробизнис и агротехнологии
10. Цели на предметната програма (компетенции): стекнување знаења за претприемништвото и
претприемачите, претприемничките модели, стратегии и анализи
11. Содржина на предметната програма: карактеристики на претприемачот и претприемништвото,
споредба помеѓу традиционалниот и претприемничкиот агробизнис. Стратегии за отстранување на
ризикот. Детерминирање на проблемите при започнување на претприемнички бизнис.
Детерминирање на можностите за отпочнување бизнис со малку пари. Стратегии за зголемување
кредибилитетот на семејните фирми. Практицирање на методи за генерирање идеи за нов
производ. Анализа на силните и слабите страни на новиот производ. Анализа на последиците од
воведувањето новиот производ. Анализа на мотивите за продажба на фирма. Анализа на
проблемите и слабостите при купување фирма. Детерминирање потенцијални кандидати за
советодавен одбор. Мониторинг на претприемничката дејност. Стратегии за опстанок на бизнисот.
Анализа на елементите од ”блок моделот” и ”комбинираниот модел”. Актуелизација на
претприемничките стратегии. Примери за интуитивно-креативните, аналитичко-креативните и
пазарно ориентираните методи.
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+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Живковић Д., Пешевски
М.
2.

Дикинс Д., Филс М.

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агропретприемништво

ЗАЕМ, Скопје

2004

Наслов

Издавач

Година

Предузетништво у
агробизнису

Пољопривредни
факултет,
Белград
Издавачки
центар ТРИ,
Скопје

2011

Претприемништво и
мали фирми
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Овошни култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф. д-р Тошо Арсов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Познавање на биологијата на овошните растенија и
предметот
овоштарското производство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за морфолошките карактеристики на овошните култури, позначајните сорти,
технологии на производство, берба и постбербени технологии на овошјето и пооделните овошни
видови.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Содржина на предметната програма:
Вовед, стопанско значење на овошјето. Морфолошки карактеристики на овошните култури.
Технологии на производство на пооделните овошни култури. Берба и посбербени постапки со
овошјето. Ботаничко помолошка класификација на овошните видови. Пооделни овошни видови и
сорти со нивни еколошки барања.
Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

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

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
Минимум 42 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М., Арсов
Т.
2.
Групчев М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Овоштарство

Интерна скрипта

2009

Овошјето од берба
до потрошувачот

Скопје

1991

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на грозјето
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење од распознавање на сортите и нивните карактеристики. Стекнување основни
вештини за распознавање на сортите со примена на методите за опис на сортите со методите на
OIV. Практично запознавање со сортите.
11. Содржина на предметната програма: Вовед, значење и цел на лозарството. Класификација на
сортите винова лоза. Технолошки карактеристики на сортите. Лозни подлоги: Berlandieri x Riparia
SO4, K 5BB, T8B, [asla x Berlandieri 41B, Berlandieri x Rupestris Richter 110, R-99, P-1103, избор на
лозни подлоги. Сорти кои обезбедуваат суровина за црвени вина: каберне совињон, мерло,
бургундец црн, вранец, кратошија, гаме црн, теран, кадарка, прокупец, станушина, гаме бојадисер и
аликант буше. Сорти кои обезбдеуваат суровина за бели вина: шардоне, рајнски ризлинг, совињон,
семијон, италијански ризлинг, жилавка, траминец, темјаника, мускат отонел, гренаш бел,
ркацители, жупљанка, смедеревка и пловдина. Трпезни сорти: кардинал, кралица на лозјето,
демир капија, шасла, мускат хамбург, алфонс лавале, афус али, мускат италија, бело зимско, црвен
валандовски дренок, султанина и београдска бессемена. Директно родни хибриди: -Стари, -Нови, Најнови интерпециес. Фактори кои влијаат врз квалитетот на грозјето. Динамика на зреење, берба.
Реонизација на лозарството во Република Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Планирање и уредување на паркови
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Доц.
д-р д-р
Маргарита
Давитковска
8.
Наставник
Проф.
Стефанка
Хаџи Пецова
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хумани ресурси, цвеќарство на отворено,
предметот
наводнување, механизација, декоративна дендрологија.
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за поимите поврзани со јавното градско зеленило, категориите на парковите и
начинот на уредување и користење на парковите, за Конвенцијата за заштита на пределската
разновидност на Европа, управувањето, планирањето и заштитата на предлите
Стекнување основни вештини за начинот на планирање, облиукување и уредување на паркови,
вклучување во процесите и тимовите за планирање и заштита на пределите и биодиверзитетот
11. Содржина на предметната програма:
Поими за пределот и пејзажот. Конвенција за заштита на пределите. Историја на пејзажната
архитектура. Историја и развој на урбаните отворени зелени простори. Планирање на отворени
урбани простори. Функции и карактеристики на отворените простори (урбана клима, социјални
аспекти на рекреацијата и одморот и др.). Европски регулативи и стратегии за планирање на
отворен урбан простор. Јавното зеленило и парковите во Р. Македонија. Изработка на технички
проект и техничка документација за уредување и обликување на парк. Проектирање како дел на
процесот за уредување на просторот. Структура на посторот - физички елементи на просторот рељеф, вода, вегетација, згради, архитектонски елементи, опрема за отворени простори. Подигање
на зелени површини (техника на подготовка на земјиштето за садење, изградба на градежни и
архитектонски елементи, садење на дрвја и грмушки, садење на цвеќе, градба на основната
инфраструктура на зелените површини и друго). Нега на зелени површини (поткастрување,
одржување на цветни леи, наводнување, заштита и друго).
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања, дискусии, изучување на практични случаи,
изработка на групни и индивидуални семинарски задачи
Практичната работа 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Хаџи Пецова, С.

Marusic, I.

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Предели - пристап кон
планирање,
управување и заштита
Европска Конвенција
за пределите;
Просторно планирање
Krajinsko planiranje,
skripta

Пропоинт,
Скопје

2008

Совет на
Европа

2001

The Living Landscape,

Вујковиќ, Љ.

Пејзажна архитектура планирање и
пројектовање
Техника пејзажног
пројектовања

Стоичев, Л.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков, М.

2.

Група автори

3.

Њиллие, Ј. Bell, S.

5.

Davies, C. , R MacFarlane,
C. McGloin; M.Roe

6.

Werquin, A.C., B. Due, G.
Lindholm, B. Oppermann,
S. Pauleit &S.Tjallingii
(Ed.)
Wooley, H.

7.

7

Steiner, F.R.,

Вујковиќ, Љ.

22.2

од 61 бода до 70 бода

Biotehnishka
fakulteta,
Univerza v
Ljubljani
McGrow Hill
2003

Парково и ландшафтно
искуство

Шумарски
факултет
Београд
Шумарски
факултет
Београд
Земиздат,
Софија

Наслов

Издавач

Година

Компонентите на
природниот комплекс
во просторното
планирање
URGE

Студентски
збор

1988

Совет на
Европа;
E&F N Spon,
London
Совет на
Европа

2002

ESF COST
Office, Brussels

2005

Taylor &Francis,
London

2003

Landscape: Pattern,
Perception and Form
Green Infrastructure
Planning Guide, Green
Infrastructure;
Grenn Structure and
Urban Planning
Urban Open Spaces
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2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рурален развој
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови земјоделски
семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални односи; Односи меѓу
половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и процеси; Значење и
поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално планирање; Рурални сили;
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија; Индустријализација; Урбанизација;
Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална економија; Развој на современи концепции
за регионален развој; Теорија на извозна ориентација на регионот; Теории за модернизација;
Улогата на државата во развојот на просторот; Големината и функцијата на локалната самоуправа;
Регионален развој на Македонија.
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+105 = 180 часови
15.

Форми на наставните
Активности

15.1
15.2

16.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
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45

часови

30

часови

15
15

часови
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60
од 61 бода до 70
од 71 бода до 80
од 81 бода до 90
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.

22.2

проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

75

часови

60

бодови

30

бодови

10
бода
бода
бода
бода

5
6
7
8
9

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)

бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Изработена семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото

Фолозофски
факултет-Скопје

1996

Регионална
економија

Економски
факултет-Скопје

2000

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Сметководство на фарми
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
4 година/VII
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
на земјоделството и трошоците и калкулациите
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за принципите и основите на сметководството, сметководствената
евиденција кај земјоделските стопанства, видовите и анализата на финансиските извештаи
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед во сметководството. Сметководство и книговодство. Сметководствени системи.
 Основни концепти во сметководството. Меѓународни стандарди на финансиско известување.
 Сметководствена евиденција, конта, користење на главна книга и дневник.
 Сметководствен период. Специфики во земјоделството.
 Запознавање со билансот на состојба.
 Промени во билансот на состојба
 Приходи и расходи. Мерење на расходите. Запознавање со билансот на успехот.
 Залихи, специфичност на залихите во земјоделството. Трошоци на продажба.
 Постојани средства и амортизација на постојаните средства (актива)
 Обврски и капитал (пасива)
 Извештај на готовински тек
 Толкување на финансиските извештаи
 Анализа на финансиските извештаи (показатели на финансискиот статус; показатели на
профитабилноста; Дипон анализа)
 Мрежа на сметководствени податоци на фарма на ЕУ (општи принципи)
 Мрежа на сметководствени податоци на фарма на ЕУ (биланс на состојба, биланс на успех
според ФАДН)
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 и зададени проблеми/ситуации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартиновска Стојческа,
А., Јанеска Стаменковска,
И.
2.

22.2

Русевски, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Русевски, Т., Недев, Б.,
Лaзаревска, З., Јаневски,
Љ., Миновски, З.
2.
3.

Русевски, Т., Недев, Б.,
Лaзаревска, З., Јаневски,
Љ., Миновски, З.
Хорнгрен, Ч. Т., Сандем,
Г. Л., Елиот, Џ. А.,
Филбрик, Д. Р.

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
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Сметководство на
фарми

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје
Економски
факултет, Скопјеж

2012

Наслов

Издавач

Година

Основи на
сметководство

Економски
факултет, Скопје

2004

Основи на
сметководство –
збирка задачи
Вовед во
финансиско
сметководство

Економски
факултет, Скопје

2007

Магор

2010

Сметководство (за
нематични
факултети)
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Таксации во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
4 година/VII
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
Александра М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
на земјоделството и трошоците и калкулациите
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за значењето на таксациите во земјоделството и начините на процена на
постојаните и обртните средства
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед, значење на таксациите во земјоделството.
 Разни начини на проценување. Методи за проценување на постојаните и обртните средства во
земјоделството.
 Процена на вреноста на поважните постојани средства во земјоделството.
 Процена поврзана со земјоделското земјиште
 Процена на мелиорациите
 Процена на опрема и градежни објекти во земјоделството
 Процена на вредноста на повеќегодишните насади
 Процена на добиток од основно стадо
 Процена на вредноста на поважните обртни средства за производство
 Видови вредност на обртните средства
 Калкулации при преработка на земјоделски производи (преработувачки и паритетни цени)
 Утврдување на најповолен момент на продажба
 Процена на вредноста на луцерка
 Преработувачка вредност на добиточната храна
 Процена на вредноста на арско ѓубре
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 и зададени проблеми/ситуации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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од 61 бода до 70 бода

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М.,
Мартиновска Стојческа,
А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М.,
Мартиновска Стојческа А.

7

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Таксации во
земјоделството

Факултет за
земјоделски науки
и храна, Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации

Земјоделски
факултет, Скопје

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Технологија на млеко и млечни производи
Агроекономика
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска , Доц. д-р Душица Санта
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од технологија на млеко,
предметот
односно познавање на физичко-хемискиот состав и
својства на млекото и микробиологија на млеко
Цели на предметната програма (компетенции): Вовед во основите на млекарската индустрија,
запознавање со млекото како суровина и постоечките технолошки постапки за негова преработка во
квалитетни финални производи. Детален приод кон различни технолошки постапки кои се
применуваат во млекарската индустрија за производство на ферментирани млечни производи како
сирење, путер, млечни конзерви, млеко во прав, сладолед, лактоза, казеин и др.
Содржина на предметната програма:
Структура и основни особини на хемиските компоненти во млеко
- Вода, сува материја, гасови
- Протеини во млекото- Масти
- Лактоза
- Минерални материи и витамини во млеко
- Ендогени и егзогени ензими во млеко
Биохемиски и физички својства на млекото
- Киселост на млеко
- Густина на млеко
- Оксидо-редукциски потенцијал на млеко
- Оптички особини на млеко
- Вискозитет на млеко
Фактори кои влијаат врз квалитетот на млекото
Микробилогија на млеко и млечни производи
Транспорт и контрола на фарма
Обработка на млеко
- Мерење на млекото Принципи на центрифугација
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото
- Пастеризација и стерилизација
- Мембрански постапки
- Конзумно млеко
Ферментирани млечни производи
Технологија на производство на путер
Сирењарство
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење
- Технологија на производство на сирење
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди
- Албумински сирења
- Топени сирења
- Маани кај сирења
- Технологија на производство на сладолед
- Технологија на производство на млеко и сурутка во прав
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
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Соња Србиновска
Работна скрипта –
ФЗНХ
2010
Млекарство
2.
Зора Мијачевиќ,
Технологија млека,
Београд
1992
3.
Јован Џорџевиќ
Хемија и физика млека,
Београд
1987
3.
Марија Балтаџиева,
Технологија на млечните Plovdiv
1993
производи - Сиренарство
со масларство
4.
Анте Перишиќ,
Конзумно и
Beograd
1984
ферментирано млеко
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1
Patrick F. Fox
Fundamentals of Cheese
Aspen
2000
Science
Publishers, Inc.,
2.
Ljubica Tratnik
Mlijeko, Tehnologija ,
Zagreb
1998
Biokemija i Mikrobiologija
3.
Tetra Pak
Dairy Processing Handbook Tetra Pak
1995
Processing systems
4.
Tamime and R.K.
Yoghurt: Science and
Second Edition, 2000
Robinson,
Technology
A.Y Woodhead
Publishing LTD.
5.
Patrick F. Fox, Paul. L.H.
Cheese: Chemistry, Physics Third Ed.
2007
McSweeney, Timothy M.
and Microbiology
Elsevier
Cogan, Timothy. P.
Guinee
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Пчеларство
Агроекономика
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Проф.
Хрисула
Кипријановска,
Проф. д-р Александар Узунов
Проф.д-р
д-р
Хрисула
Кипријановска

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае студентите со
законитостите на биолошкиот развој на медоносната пчела и пчелното семејство во целина, како и
со современите апитехнички постапки за правилно одгледување и искористување на пчелите.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и раси пчели. Анатомија и физиологија на
пчелите. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни облици на
членовите на семејството (метаморфоза). Размножување на пчелните семејства. Природно роење.
Вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта. Пчеларски алат и прибор.
Пролетни работи во пчеларникот(основен пролетен преглед, пролетно надразбено прихранување,
проширување и обновување на пчелното гнездо). Работи во пчеларникот за време на главната
паша (поставување на медишта, цедење на мед, селидба). Подготовка на пчелните семејства за
зима и зазимување. Производство на матици. Елементи на пчелната паша. Услови за медење. Групи
медоносни растенија (шумски, овошни, индустриски ит.н.). Проширување и подобрување на пашата.
Позначајни болести на пчелното легло. Позначајни болести на возрасни пчели. Штетници и
непријатели на пчелите.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула,
Наумовски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Umelic V.
2.
3.
4.
5.
6.

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчеларство

ФЗНХ, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Pcelarstvo

Kolor pres,
Lapovo

2006

www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
-

11.

12.

13.
14.
15.

16.

втор и трет циклус на студии
Геоматски техники во земјоделството
Агроекономика
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
VII семестар
кредити
Проф. д-р Марија Вукелиќ - Шутоска
Претходни општи предзнаења од сите предмети

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за користење на скици, планови, карти и проекти за земјоделските земјишта.
Стекнување основни вештини за користењето на Системот за глобално позиционирање -ГПС,со чија
помош се остварува можноста корисниците со голема брзина и голема точност да ги собираат
просторните податоци од терените и да пренесуваат реални слики на компјутер.Стекнување знаење
за Географските информациски системи-ГИС, кои се технологија со која се собираат, меморираат,
ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат просторни и други податоци.
Содржина на предметната програма:
Мерни единици: Форма и димензии на Земјата. Мерки за должина, Мерки за површина. Мерки за
агли. Геодезија: Предмет и значење на геодезијата, Задачи на геодезијата, Историски податоци за
развој на геодезијата, Координатни системи и картографски проекции. Основни задачи при
координатните пресметки, Поим за план и карта, Размер, Решавање на задачи врз топографски
план или карта. Основни геодетски мрежи, Означување на точки на теренот, Мерење на агли.
Работа со тотална станица-модел TC 307, Поим за геодетско снимање на теренот. Систем за
глобално позиционирање-ГПС: Значење и примена на ГПС, Сегменти на ГПС. Геодетски мерења со
ГПС, Методи за набљудување. Диференцијален ГПС, Основен принцип, Широкоопфатен ДГПС,
Пренесување на податоците, Определување на релативната положба. Поставување опрема за
теренски мерења, Планирање на ГПС мерењата, Трансформација на координати од WGS 84 кон
локална координатна мрежа. Географски информациски системи-ГИС: Значење на географските
информациски системи, Податоци, информации, знаење, евиденција и мудрост, ГИС како наука за
решавање на проблемите, ГИС како технологија за решавање на проблемите, Предности на ГИС,
Структура на ГИС, Работа со ГИС. Примена на ГИС, Географски податоци. Несигурност, Создавање
на модел од географски податоци. Географско испитување и просторна анализа-од податок до
информација.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Чукалиев Ордан,
Вукелиќ-Шутоска Марија,
Арнаудова Жулиета,
Иванов Иван
2. Србиноски Златко

30

бодови
(пет)
(шест)

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
Собрани 60 бодови

10

(десет)

(A)

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Геоматски техники во
земјоделството

Медиана
д.о.о., Скопје

2005

Теориска геодезија I

Градежен
факултет,
Скопје
Градежен
факултет,
Скопје
Шумарски
факултет,
Скопје
Софија

2003

Наслов

Издавач

Година

УТМ проекција и УТМ
мрежа

Градежен
факултет,
Скопје
Софија
Академски
печат Скопје
МЕДИС –
информатика,
Скопје
Градежен
факултет,
Скопје

1999

Србиноски Златко

Картографија I

4.

Блинков Иван

Геодезија – книга I

5.

Василев, С.

Лекции по топографски
карти

2.
3.

бодови

20
5
6

3.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Србиноски,З., Маркоски,Б.,
Рибаровски,Р., Јованов,Ј.

50

4.

Влчинов, В.
Френсис Џ. Пирс, Дејвид
Клеј
Сашо Манасов

Геоинформатика
Примената на ГИС во
земјоделството
Гео Информациски
Системи

5.

Рибаровски Ристо

Основи на геодезијата

6.

Longley, P., Goodchild,M.,
Maguire,D., Rhind,D.

Geographic Information
Systems and Science

917

2003
2006
2004

2003
2009
1995
1999

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии - АГРОЕКОНОМИКА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Прописи во агроеколошко и органско земјоделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
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
Четврта година / VII
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од екологија
предметот
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+105 = 180 часови
15.
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16.
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17.
Начин на оценување
17.1
Тестови
90
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
5
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
5
бодови
18.
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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9

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

(B)

(девет)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

Наслов

Издавач

Година

1.

D. Znaor

Ekološka poljoprivreda

Globus, Zagreb

1995

2.

International Federation
of Organic Movement
(IFOAM)

Basic Standards

2002

3.

Lampkin, N.

Organic farming

www.ifoam.org/
about_ifoam/sta
ndards/norms.ht
ml
Farming Press
Books
Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nadia El/Hage Scialabba

Наслов
Energy use in Organic
Food systems
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2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на вино
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Михаил Петков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):Предметот ги воведува студентите во различните
видови технологии на производство на вино, како и различните типови вина. Ги запознава со
методите за хемиско и сензорно оценување, како и утврдување на квалитетот на вината.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Економско и стопанско значење на винарството. Винарски визби. Вински садови. Опрема во
винарската визба. Суровина за производство на вино, хемиски и сензорни карактеристики.
Алкохолна ферментација. Технологија за производство на бели суви вина. Технологија за
производство на розови суви вина. Технологија за производство на црвени суви вина. Улога на SO2
во винарството. Малолактичка ферментација. Зреење на виното. Хемиска содржина на вината.
Доработка на виното, бистрење, филтрирање, стабилизација, типизирање. Полнење во шишиња.
Производство на специјални типови вина. Болести и мани на вината. Сензорно оценување на
вината. Законски регулативи.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
19.
20.

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

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(A)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury F.S.
2.
P. Ribereau-Gayon, D.
Dubourdieu, B. Doneche,
A. Lonvaud.
3.

22.2

P. Ribereau-Gayon, Y.
Glories, A. Maujean, D.
Dubourdieu.

4.
Драган Настев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.
Различни автори
3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Wine analysis and
production
Handbook of Enology Volume 1: The
Microbiology of Wine and
Vinifications
Handbook of Enology Volume 2: Stabilization
and Treatments.

New York,
Chapman & Hall
ISBN-10:
0470010347
ISBN-13: 9780470010341
ISBN-10:
0471973637
ISBN-13: 9780471973638

1994
2006

2006.

1984

Технологија на виното
Наслов

Издавач

Година

Публикации на ОИВ
Научни списанија и
публикации

ОИВ
Меѓународни
списанија и
публикации
Агринет
Прометеј
- Нови Сад

-

Ампелографија
Сорте винове лозе III
издање
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Финансиски менаџмент во земјоделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Менаџмент и Анализа на
предметот
работење
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во финансиски менаџмент во земјоделско
производство
11. Содржина на предметната програма:
Функции и цели на финансиски менаџмент
Традиционални методи за оценка на инвестиции
Временска вредност на пари
Нето сегашна вредност
Интерна стапка на рентабилност
Анализа на ризик
Портфолио теорија
Вреднување на капитални средства
Финансиска анализа
Финансиско планирање
Цена на капитал
Структура на капитал
Дивидендна политика
Меѓународен финанс. менаџмент
Методолошки постапки за изработка на инвестициона програма
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+105 = 180 часови (3+2)
15.

Форми на наставните
Активности

15.1

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15.2
16.

17.

18.

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
922

45

часови

30

часови

15
15
85

часови
часови
часови

60

бодови

30

бодови

10
5

(пет)

бодови
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
САШО Арсов

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Steve L., Chris J.

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Финансиски
менаџмент

Универзитет
„Св.Кирил и
Методиј”, Економски
Факултет Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Corporate Finance,
Theory and
practice, 7 th
edition

Cengage Learning
EMEA, London

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф. д-р
Ненад
Георгиев,
Доц. д-р Марина Нацка
8.
Наставник
Проф.
д-р
Ненад
Георгиев
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
предметот
 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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Анализа на работење
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
4 година/VIII
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
на земјоделството и трошоците и калкулациите
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за значењето на анализата на работењето на земјоделските стопанства,
принципите и методите на анализата, различните видови на анализа на работење и примената
на деловната анализа, како и оценката на економскиот успех на работењето на земјоделското
претпријатие.
 Стекнување основни вештини за изработка на разни видови анализи.
11. Содржина на предметната програма:
 Основи на анализата, поим, предмет, цел, задачи и важност на анализата
 Анализа и други видови испитувања и научни дисциплини, функции на аналитичко испитување
 Методи и видови анализи
 Извори на податоците за аналитичко испитување и изразување на податоците
 Применета анализа на работењето на претпријатијата
 Општи податоци, организациска состојба, состојба на средствата и изворите, број и структурна
состојба на вработените
 Анализа на резултатите од работењето во целост
 Анализа на остварениот финансиски резултат, доход, рентабилност, акумулација
 Анализа на трошоците и економичноста
 Анализа на набавната фаза
 Анализа на производната фаза
 Анализа на реализациската фаза
 Анализа на ангажираните средства
 Анализа на човечките ресурси во рамки на земјоделското стопанство
 Анализа на семејна фарма: показатели за успехот на целата фарма, мерки на профитабилност,
големина и ефикасност
 Анализа на семејна фарма: калкулации по одделни типови на производство (растително и
сточарско производство)
 Анализа на семејна фарма: финансиски показатели
 Заклучок на анализата на работењето
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, студии на случај, изучување
на практични случаи, изработка на индивидуални и/или групни семинарски задачи.
Практичната работа се реализира со решавање на зададени проблеми/ситуации и презентации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартиновска Стојческа,
А., Јанеска Стаменковска,
И.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Olmer, B., Goransson, B.,
Lunnerud, D.
2.

Malešević, Dj., Vranković,
M.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Анализа на
работењето

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

2012

Наслов

Издавач

Година

Business
Management – with
Applications to Farms
and Other Businesses
Poslovna analiza

Swedish Agricultural
University

2000

Univerzitet u Novom
Sadu, Ekonomski
fakultet, Subotica

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Интегрална заштита на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф.
Станислава
Лазаревска
8.
Наставник
Проф.д-р
д-р
Миле Постоловски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, ентомологија, микологија, бактерологија,
вирологија, хербологија,
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стратегии за контрола на штетниците на
земјоделските култури. Економски праг на штета. Законски, агротехнички, механички, физички,
биолошки, биотехнички, хемиски мерки за заштита на земјоделските култури. Заштита на
растенијата во органско земјоделство
11. Содржина на предметната програма:
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство
Интегрална заштита (дефиниција, прописи, стандарди, етикетирање, улога на квалитетна
цертификација за земјоделски производи)
Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи,
добри и слаби страни)
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и
манипулација, селекција и селективност)
Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи)
Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички,
генетски, биолошки, биотехнички и хемиски)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Систем за подршка (модели за прогноза, експерт системи и систем на предупредување)
Стратегии на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните
земјоделски култури на поле, во затворени простори и во синантропни средини
Производи за заштита на растенијата
- Европски и национални прописи за регистрација и примена на производи за заштита на
растенијата
- Концепти на Максимално дозволени резидуи и Интервали на безбедна примена (каренца)
- Коректна примена на производи за заштита на растенијата за безбедност на животната средина,
работници и консументи
- Биоконтролни агенси, природни супстанции и синтетички производи за зашптита на растенијата
- Фунгициди, инсектициди, акарициди, нематоциди и други производи за заштитана растенијата,
биоциди
- Хемиска и функционална класификација на производи за заштита на растенијата според нивниот
механизам на дејство
- Формулации на производи за заштита на растенијата
- Методи за евалуација на биолошката активност на производи за заштита на растенијата
- Резистентност кон производите за заштита на растенијата на целните организми (генетски и
физиолошки основи, генетика на популации, методи на мониторинг, превентивни мерки)
Животна средина и производи за заштита на растенијата
- Абсорпција, транслокација, и акумулација на производи за заштита на растенијата
- Растителен метаболизам на производи за заштита на растенијата (детоксификација, red-ox,
хидролиза, конјугација, улога на глутатион, гликоза и амино-киселините)
- Трансформација на производи за заштита на растенијата во растенијата
- Судбина на производи за заштита на растенијата во `ивотната средина (дифузија, волатизација и
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12.

13.
14.
15.

16.

масовен трансфер, адсорпција, перзистентност, фото-трансформација, хемиска деградација,
микробиолошка и ензимска деградација, полимеризација, оксидативни соединенија, хемиски и
биотехнички процеси на почвена ремедијација, сорпциски изотерми и анализа на производи за
заштита на растенијата во почва)
- Одржливост на животната средина и безбедност на храна
- Аналитички методи за детерминација на резидуи од пестициди
- Еко-токсиколошки проценки на пестицидите
Машини за апликација на производи за заштита на растенијата
Дози и волумени на дистрибуција, депозит, резидуи, услови за коректна дистрибуција, начини
на приме на на производи за заштита на растенијата
Класификација на третмани со производи за заштита на растенијата и опрема за нивна
дистрибуција
Распрскувачи за водена дистрибуција на производи за заштита на растенијата (анализи и
евалуација на густина на капки, инспекција и калибрација на распрскувачи)
Опрема за апликација на производи за заштита на растенијата во заштитените простори
Интеракција Растение – Штетник
- Ко-евулуционерни интеракции помеѓу фитофагните организми и нивните растенија домаќини
(стратегии применети на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на инфестирани растенија)
- Трофички релации помеѓу фитофагните организми и нивните растенија домаќини
- Морфолошки, биохемиски и физиолошки алтерации индуцирани од фитофагните организми и
нивните растенија домаќини
- Механизми на одбрана на растенијата против фитофагните организми
- Растителни патогени векторирани од фитофагните организми (механизми на трансмисија, ефекти
на биологијата и физиологијата на векторите)
Дијагноза и применета биотехнологија
- Идентификација на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база на нивната морфологија и
индуцираните симптоми на нивните растениај домаќини
- Идентификација на природните непријатели на фитофагните инсекти, пајаци и нематоди на база
на нивната морфологија
- Биолошки, биохемиски и молекуларни техники за дијагноза на фитофагните организми и нивните
природни непријатели
Фитосанитарни закони
Карантин и задолжителна контрола
- Концептот на карантин и задолжителната контрола
- Интернационални и национални прописи за карантинот и задолжителната контрола
Фитосанитарен квалитет на растителен саден материјал
- Фитосанитарни побарувања за растителниот саден материјал (CAC и цертифициран материјал)
- Методи и техники на растителна санитација
- Селекција, чување и примена на незаразени клонови
- Програм за фитосанитарна цертификација
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kolektiv autora

2.

Ciglar Ivan

3.

N. Gjukic. S. Maletin

4.

Jervis and Kidd

5.

Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
Lea Schmidt

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan
Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

12.

Teng P.S.

13.

Gullan P.J., Cranston P.S.

80

бодови

10

бодови

10

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Prirucnik izvestajne i
prognozne sluzbe
zastite
poljoprivrednih
kultura
Integralna zastita
vocnjaka
Poqoprivredna
zoologija sa
ekologijom
Insect Natural
Enemies
Земјоделска
ентомологија

Beograd

1983

Zrinjski, Cakovec

1988

Novi Sad

1998

Chapman &Hall

1996

Универзитет “Кирил
и Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Entomologija

Универзитет у
Београду
Sveuciliste u Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1991

Poljoprivredna
Entomologija

Zrinski, Zagreb

1999

Knowing and
Recognizing
Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management
Crop Loss
Assessment and Pest
Management
The Insects – An

ISBN 9005439126-X

930

Chapman&Hall

1970

1998

ISBN 089054-079-9
USA

2000
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Outline of
Entomology

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа на
ентомогија и заштита на
растенија

Наслов

Издавач

Година

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на алкохолни и безалкохолни
пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научните полиња од лозарство и
овоштарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за различните технологии на производство на алкохолни пијалаци, овошни
сокови и други безалкохолни пијалаци. Стекнување на основни вештини за изработка на
технолошки шеми, теоретско и практично запознавање со производство на алкохолните пијалаци,
овошни сокови и други безалкохолни пијалаци.
11. Содржина на предметната програма:
Технологија на алкохолни пијалаци
1.Вовед, 2.Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци.
3.Дестилерии. 4.Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. 5.Суровина за производство
на алкохолни пијалаци, грозје, овошје, поледелски производи. 6.Производство на суровина за
дестилирање. 7.Дестилација, хемиски и физички промени при дестилирањето. 8.Технологија за
производство на алкохолни пијалаци од грозје. 9.Технологија за производство на алкохолни
пијалаци од овошје. 10.Технологија за производство на алкохолни пијалаци од поледелски култури.
11.Технологија за производство на специјални алкохолни пијалаци. 12.Финализација на
алкохолните пијалаци. 13.Хемиски состав на алкохолните пијалаци. 14.Сензорно оценување на
алкохолните пијалаци. 15.Законска регулатива во врска со алкохолните пијалаци.
Технологија на безалкохолни пијалаци
1. Воведно запознавање со предметната дисциплина. Основни карактеристики и значење на
безалкохолните пијалаци.2. Класификација и основни својства на безалкохолните појалаци. Состав
и својства на овошните пијалаци.3. Основна суровина за производство на сокови и други
напитоци од овошје. 4. Помошни суровини. Вода. Средства за засладување. Подготовка на
шеќерниот сируп. Антиоксиданти. Ароматични материи. Боени материи. Витамини. Згуснувачи и
стабилизатори. Конзерванси. 5. Начини на конзервирање на овошните пијалаци (конзервирање со
примена на топлина, конзервирање со примена на ниска температура и со хемиски средства). 6.
Континуирано оценување. 7. Производство на овошни сокови и безалкохолни пијалаци. 8.
Технологија на производтсво на овошни сокови од полупреработки (бистри, матни и кашести и
концентрирани сокови). 9. Технологија на производство на газирани освежителни пијалаци.
Производство на овошни слабо-алкохолни пијалаци (од јаболка, вишна, круша, млади оревчиња,
шипка и др. 10. Производство на газирани пијалаци од портокал и лимон; на база на грозје; на база
на жито; од мед. 11. Минерална вода и ароматизирана минерана вода. 12. Инстант сокови. 13.
Амбалажа и амбалажен материјал. Дезинфекциони средства. 14. Хигиена во погонот и хигиенско
техничка заштита. 15. Прописи за квалитет на овошните соковите и останатите безалкохолни
пијалаци.
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
75+30+75 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
60
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nikićević, N., Tešević, V:
2.

Драган Настев

4.

Љубица Каракашова

5.
22.2

Гордана Никетић Алексић
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
5.

Проф.д-р З. Божиновиќ

часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(E)

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(C)
(B)
(A)

од 61 бода до 70 бода

7

часови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Jaka alkoholna pića –
analitika i praksa
(udžbenik),
Технологија на
виното
Производство на
безалкохолни
пијалаци
Технологија
безалкохолних пића

Београд

2008
1984

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

2008

Пољопривредни
факултет, Београд

1989

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Ампелографија

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Агринет

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на месо и преработки од месо
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Пејковски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од анатомија на
предметот
домашните животни, биохемија и микробиологија на
месото.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
1. Воведување на студентите во технологијата на производството, утврдувањето на квалитетот,
конзервирањето и преработката на месото. Студентите се здобиваат со потребни знаења за
совладување на технолошките процеси во производството на месото и преработкаите од месо,
дистрибуцијата и контролата на нивниот квалитет.
2. Стекнување основни вештини за водење на технолошките операции во производството и
преработката на месото, како и утврдувањето и контролата на квалитетот на преработките од
месо.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед; значење на месото во исхраната на луѓето; кланици; добиток за колење, Транспорт и
подготвување на добитокот за колење, Технологија на колење и обработка на животните,
Квантитативно проценување на трупови (половинки), Расекување и категоризација на месото,
Видови месо по потекло, Месо - градба и состав, Постмортални промени во месото, Придружни
производи и масти, Конзервирање на месото, Алати и машини во индустријата за месо, Адитиви,
Колбаси, Сувомесни преработки, Конзерви, Живинско и месо од риби. Запознвање со одделенијата
на кланиците и опремата, Операции во процесот на колење на животните, Собирање и обработка
на споредните производи од колењето, Оцена на закланите животни на линија на колење, SEUROP
стандард за свинско месо, Ладилници - опрема и функција, Расекување на месото, Технологија на
производство на колбаси, Технологија на производство на сувомесни преработки, Технологија на
производство на конзерви, Одредување на хемискиот состав на месото, Утврдување бојата на и
свежи-ната на месото (рН, NH3, Н2Ѕ), Оценување на сензорните особини на месото, Утврдување
свежината на риби, Расекување на 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.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Џинлески Борислав
2.

Данев Михаил

3.

Џинлески Борислав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Месо и преработки од
месо
Хигиена и
технологија на месо,
риби и јајца и нивни
производи,
Практикум по месо и
преработки од месо

Наша книга,
Скопје
Скопје

1990

Универзитет
Кирил и
Методиј, Скопје

1981

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје и зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со најновите технолошки постапки за преработка и конзервирање на
овошјето и зеленчукот.
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
1. Воведно запознавање со наставната дисциплина. Градба на овошјето и зеленчукот. Технолошки
својства на овошјето и зеленчукот.
2. Механички состав на овошјето и зеленчукот.
3. Хемиски состав на овошјето и зеленчукот.
4. Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите,созревање и
презревање на плодовите)
5. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко).
6. Подготвителни операции при конзервирање на овошје и зеленчук.
7. Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, сретства за конзервирање органски и неоргански, средства за желирање и згуснување, средства за закиселување, средства за
зацврстување и др. додатоци).
8. Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички).
9. Амбалажа, видови амбалажа.
ПРЕРАБОТКИ ОД ЗЕЛЕНЧУК
10. Концентрат (доматно пире) за производство на кечап. Производство на кечап, чили сос и сок од
домати).
11. Производство на лутеница.
12. Термички конзервиран грашок. Преработка на морков.
13. Маринади (пастеризирани маринирани пиперки, пастеризирани маринирани краставички и
цвекло).
14. Биолошки конзервиран зеленчук.
15. Сушен зеленчук.
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
16. Производство на сокови (бистри, матни, кашести).
17. Концентрирани овошни сокови и овошни сирупи.
18. Полупреработки (пулпи, каши, суров матичен сок и сукус).
19. Енергетски пијалаци.
20. Производство на компот, мешан компот, џем, мармалада, слатко.
21. Сушење на овошје (сушена слива).
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.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
25
бодови
17.3
Активност и учество
15
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на завршен
Активност и учество, успешно изработена семинарска
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Љубица Каракашова
Преработка на овошје и
Интерна
2011
зеленчук
скрипта, ФЗНХ,
Скопје
2.
Гордана Никетић Технологија воћа и
Пољопривредн 1994
Алексић
поврћа
и факултет,
Београд
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Мартин Вереш
Принципи конзервисања
Пољопривредн 2004
намирница
и факултет,
Београд
2.
Милован Љубосављевић
Воће, поврће, печурке и
Привредни
1989
прерађевине
преглед,
Београд
3.
Властимир Црнчевић
Преработка на овошјето
Универзитет
1977
и зеленчукот
Св. Кирил и
Методиј,
Скопје
4.
Интернет
5.
Правилници кои се
- преработките од
Службен весни
однесуваат на:
овошје и зеленчук,
на Р.
-адитивите
Македонија
начин на означување на
производите и др
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработкa на поледелски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Агроекономика
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
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев, Проф. д-р Зоран Димов
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија.
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за преработките од одделни
поледелски производи.Стекнување на дел од основните вештини за преработка на одделни
поледелски производи.
11. Суровини за производство на брашно. Производство на мелнички производи. Видови мелнички
производи. Поделба на брашната. Технолошки постапки за производство на брашно. Суровини за
пекарски производи. Видови пекарски производи. Технолошки постапки за производство на леб и
печива. Суровини за производство на пиво. Технологија за производство на слад. Технологија за
производство на пиво. Значење, еколошки услови за развој и технологијата на одгледување на
поважните маслодавни култури и шеќерна репа. Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни
киселини. Неглицеридни соединенија; Хемиски, физички оптички и топлински карактеристики на
мастите. Технологија на чување на семето; Рафинирање на маслата. Прием и складирање на
шеќерната репа, биохемиски процеси при складирање на шеќерна репа. Екстракција на шеќер,
Чистење на екстракциониот сок, Кристализацоија на шеќер. Основни методи на конзервирање на
добиточната храна. Подготовка, методи на конзервирање на сеното. Чување на сеното. Губитоци
при подготовка на сеното и нивно намалување. Сенажа и нејзино подготвување. Конзервирање на
кабастата добиточна храна со силирање. Фактори кои влијаат врз квалитетот на силажата. Методи
на силирање. Процеси при силирање. Силирање на едногодишни повеќегодишни легуминози.
Зголемување на количината на шеќери во силажата.Бактериско-ензимска стимулација на
ферментација. Користење на хранливи додатоци. Објекти за подготовка на силажата. Оценување на
квалитетот на силажата. Органолептички својства на силажата. Хемиски параметри за квалитетот
на силажата. Методи за оцена на квалитетот. Подготовка на растително брашно. Подготовка на
пелети и брикети. Систем на континуирано производство на добиточна храна - зелен конвеер.
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, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и
теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
15
бодови
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
938
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

од 51 бода до 60 бода
од 61 бода до 70 бода
од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

22.2

2.

Гоце Василевски

3.

Дане Бошев

4.

Зоран Димов

5.

Зоран Димов

6.

Ивановски, Р.П.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gađeša, S.

6
7
8
9
10

(шест)
(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
поледелски производи
Преработка на жито и
брашно
Производство на слад и
пиво – авторизирана
скрипта
Производство на масти и
масла – авторизирана
скрипта
Производство на шеќер
и скроб – авторизирана
скрипта
Фуражно производство

Универзитетски
учебник, Скопје
Универзитетски
учебник, Скопје
ФЗНХ

1999

ФЗНХ

2000

ФЗНХ

2000

Наслов

Издавач

Година

Tehnologija slada

Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
Blackwell Publishing

1979

Југошеħер ДД, Београд

1992

2.

Semiz, M.

Tehnologija piva

3.

Frank, D.
Gunstone

4.

Група аутора

Vegetable oils in food
technology: Composition
Properties and Use
Шеħерна репа (од 669 –
723)

Универзитет Св. Кирил
и Методиј, Скопје

2012
2011

2000

1979
2002

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА АГРОЕКОНОМИКА
СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски инженер
/ студиска програма: Aгроекономика
Времетраење на студиите:
4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
939
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Научно поле: Наука за земјиштето и хидрологија
Научна област: Економика на земјоделство и развој, друго
• 7200 часови
• Одбрана на дипломски труд
• Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: Aгроекономика
• Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое
се надоградува врз база на општото средно образование, особено во
основните подрачја на земјоделската наука и пракса, производството
и контрола на храната, како и сродните природни, технички науки,
вклучувајќи посебни познавања на агроекономски прашања на
производство, правилното искористување на природните ресурси
итн.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на агроекономика, законската
легислатива, ги следи новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да носи соодветни одлуки од
аграрна политика, агромаркетинг, финансиски менаџмент во
земјоделството, да дава препораки, да работи индивидуално или во
тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во анализа на резултати
од земјоделско производство, изработува деловни планови,
интерпретира сметководствени искази, прави маркетинг
истражување.
- Способност да идентифицира и анализира проблеми поврзани со
мерки на аграрна политика, да развива практични и теоретски
решенија и препораки, да помага во спроведување на законската
легислатива поврзана со полето на студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките на
полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите кога
решава практични или теоретски проблеми, да превземе активност
на база на сопствено искуство, да изнајде соодветно решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање и
слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален
развој во различни полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.
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СТУДИСКА ПРОГРАМА ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:

Агроклиматологија

943

Механизација во овоштарското и лозарското производство

945

Биохемија

947

Хемија

949

Статистика

951

Развој на хумани ресурси

953

Ботаника

955

Генетика

957

Екологија

959

Зоологија

961

Основи на економија

963

Општо поледелство со агроекологија

965

Основи на сточарско производство

967

Педологија со основи на петрографија

969

Микробиологија

971

Општо овоштарство

973

Мелиорации со заштита од ерозија

975

Економика на земјоделството

977

Општо градинарство и цвеќарство

979

Геоматски техники во земјоделството

981

Производство на овошен саден материјал

983

Наводнување на овошни култури и винова лоза

985

Општо лозарство

988

Стопанисување со мелиоративните системи

990

Аграрна политика

992

Градинарство на отворено

994

Тревници

995

Подигнување и одгледување на лозови насади

998

Исхрана на овошни култури и винова лоза

1000

Менаџмент во лозароовоштарско производство

1002

Производство на лозов саден материјал

1004

Индустриски култури

1006

Зрнести и клубенести култури

1008

Фуражно производство

1010
СОДРЖИНА

Подигнување и одгледување на овошни насади

1012

Пчеларство и опрашување на овошните растенија

1014

Фитопатологија со фитофармација

1016

Ампелографија I

1018

Трошоци и калкулации

1020

Маркетинг на земјоделски производи

1022

Специјално овоштарство

1024

Eнтомологија со фитофармација

1026

Производство на трпезно грозје

1028

Познавање на грозјето

1031

Современи генетски методи

1033

Производство на вино

1035

Рурален развој

1037

Облагородување на овошните растенија

1039

Берба и постберни технологии на овошје

1041

Селекција на овошни култури и винова лоза

1043

Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на растенијата 1045
Фертиригација

1047

Технологија на алкохолни пијалаци

1050

Преработка на овошје

1052

Деградација и заштита на почвите

1054
СОДРЖИНА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

10
70

часови
часови

60

бодови

20

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М.
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија со
климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology

Издавач

Година
2005
2000
2005
1979
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација во овоштарското и лозарското
производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Живко Давчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство, Градинарство итн...
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за основните карактеристики
на погонските и приклучните машини во овоштарското и лозарското производство, нивно правилно
агрегатирање, искористување, правилна нивна експлоатација, ракурање, сервис и ремонт..
11. Машини за уредување на терен, уредување на земјиште за лозови и овошни насади. Машини за
риголовање на терен, Машини за калемење, машини за садење на лозов и овошен насад. Опрема и
механизација за поставување на конструкција на системи за одгледување. Машини за основна
обработка на лозови и овошни насади. Машини за дополнителна меѓуредна и редна обработка.
Машини за растурање и депонирање на органско и вештачко ѓубриво. Машини и апарати, опрема за
различни начини за наводнување Машини и апарати на заштита на растенијата Машини и опрема
за зимска и летна резидба Машини за берба на лозов и овошен насад. Машини за калибрирање,
сортирање, пакување и амбалажирање. Линија на машини и опрема во винарството.
Одржување, сервис, ремонт на механизација и опрема Експлоатациони карактеристики на
механизацијата и опремата во лозаро-винарството. Антикорозивна заштита на машинита и опремата
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р Живко Давчев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
d-r Mirko Urosevic, d-r
Milovan Zivkovic
2.

Проф.д-р Живко Давчев

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Механизција во
лозароовоштарско
производство

Земјоделски
Факултет Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Mehanizacija vocarskovinogradarske
proizvodnje
Експлоатација на
земјоделската техника

Poljoprivredni
fakultet u Beograd

2009

Факултет за
земјоделски науки
и храна во Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
I семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson, Michael
M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана
скрипта
Водич низ
практична настава
по биохемија
Биохемија
Биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

ФЗНХ

2007 - 2011

Форум
Медицинска књига Београд

2003
1985

Lenninger principles
of biochemistry

Freeman & Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма: Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот,
атомското јадро и електронската обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички
модел на атомот, класификација на елементите во периодниот систем, структура на молекулата,
хемиски врски и валентност, хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и
редукција, колоидни системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на
периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки и
храна

Факултет за
земјоделски
науки и хранаСкопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и, неорганска
хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999
2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и
економија

Економски факултет

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

80

бодови

10

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ботаника
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
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.
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.

13.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

80
10
10

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Редовност на вежби и предавање на хербар

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
БОТАНИКА

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

Практикум по
ботаника-анатомија на
растенијата,

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Скрипта за
лабораториски вежби
по ботаника наменета
за студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

НИО“Студентск
и збор”,Скопје

1994

Универзитет
“Кирил и
Методиј”,
Скопје

1983

2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
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 /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Цане Стојковски,
Проф. д-р Соња Ивановска,
Доц. д-р
Љупчо
Јанкулоски,
Проф.
д-р
Љупчо
Јанкулоски,
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

40

бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.
22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска
С.,Скопје

2002

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова
2.

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

3.

Krohne D.T.

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

2000

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams

Benjamin/Cummings
Science Publishing
Wadsworth
Publishing Company.
Oxford University
Press,
New York

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology
General ecology

Ecology of Fresh
Waters

1998
1997

1998
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зоологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф. д-р Катерина Беличовска
Доц. д-р Катерина Беличовска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења
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 `ивотинскиот 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M., Беличовска
К.
2.
Списанија
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Редовно апсолвирана теориска и практична настава
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на
животните 1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
Туна Аждерски
8.
Наставник
Проф.
Јован
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Таки Фити

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски
факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо поледелство со агроекологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
I година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Звонко Пацаноски
8.
Наставник
Доц.
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
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 No-till 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.
22.2

Костов, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милојиќ, Б.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

2003

Наслов

Издавач

Година

Ратарство

Научна књига,
Београд
Научни институте
за ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови
Сад
Универзитет у
Бања Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Nakladni zavod
znanja, Zagreb

1987

Општо поледелство
со агроекологија
(практикум),

2.

Маринковиќ, Б., Хаџиќ,
В., Убавиќ, М.

Ратарство

3.

Тодоровиќ, Ј и Божиќ, Д.

Опште ратарство

4.

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

Ratarstvo

1994

1998

1995

1969
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов , Проф. д-р Александра Узунов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија со основи на петрографија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство и лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јосиф Митрикески
Проф. д-р Татјана Миткова, Доц. д-р Миле Маркоски
Проф. д-р Татјана Миткова
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 дел на
почвата. Минерали. Стени. Распаѓање (детритација) на минералите и цврстите стени и образување
на реголит. Минералошки состав на почвата. Механички состав (текстура на почвата). Создавање
на 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 лозаро-овоштарското 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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
969
содржина

Предметна програма од прв циклус на студии- ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓорѓи

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Педологија

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје

1993

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
Published by Oxford
University Press, Inc.
198 Madison Avenue,
New York, 10016

2006

Наслов

Издавач

Година

Handbook of Soil
Science
Soil Science and
Management
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

University of
Cambridge, 5th Edition
Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2009

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

2.

Митрикески Ј., Миткова
Татјана

Практикум по
педологија

3.

Robert E. White

Understanding
Vineyard Soils

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Edward J. Plaster

3.

Miodrag Zivković.,
Aleksandar Gjorgjević

4.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić

2009

2003
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство и лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо овоштарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за морфологија на овошните растенија, биолошки развој на овошните растенија
и еколошки основи на овошните растенија
11. Содржина на предметната програма:
Предмет, потекло, ширење и историски развој на овошните растенија, стопанско значење на
овоштарството. Класификација на овошните растенија. Морфологија на овошните растенијакоренов систем, надземни вегетативни органи. Генеративни органи на овошните растенија.
Филогенетски и онтогенетски развој на овошните растенија. Животен циклус на овошните
растенија. Годишен циклус во развојот на овошните растенија. Период на зимско мирување и
период на вегетација. Фенофази во вегетациониот период. Диференцирање на цветни пупки.
Органогенеза кај овошните растенија. Неродност кај овошните растенија. Фенолошки набњудувања.
Улога на еколошките фактори во овоштарството. Улога на географско-топографски фактори, Улога
на почвата во овоштарството. Улога на метеоролошко-климатски елементи во овоштарството.
Влијание на ниски температури врз овошните растенија. Влијание на елементарните непогоди во
овоштарството.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Станковиќ Д. Јовановиќ
М.
2.

Лучиќ П. Ѓуриќ Г., Мичиќ
Н.

9

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби

(девет)

(B)

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо овоштарство

Печатница 2-Август,
Штип

2011

Наслов

Издавач

Година

Општо воќарство

Научна књига,
Београд

1990

Воќарство I

Нолит Београд

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Мелиорации со заштита од ерозија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Проф.
д-р
Марија
8.
Наставник
Проф.
д-р
Ацо Вукелиќ
Гичев Шутоска
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења
од
фундаменталните
агрономски
предметот
дисциплини. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подлогите во мелиорациите (хидрологија и хидраулика); одводнување;
наводнување, проекти за мелиорации и ерозија
Стекнување основи да го оддржуваат оптималниот воден режим на земјиштето, а со цел за
создавање на поволни услови за растење и развој на растенијата.
11. Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Подлоги во мелиорациите, хидрологија, водата нејзините својства, површински води,
земјишни води, движење на водата во земјиштето. Хидраулика, основни поими, водоспроводници и
начин на пресметка на некои елементи на нивниот протекувачки профил, пресметка на брзината,
пресметка на пресекот. Основи на хидрометрија, мерење на нивото на водата, мерење на брзината
на течењето на водата, мерење на протеци, садови, водоизливи, преливи и.т.н.. Одводнување,
причини за превлажнување на почвата, недостиг на воздух во почвата, снижување на
температурата на почвата, формирање на плитки ризосфери, влијание врз приносот кај
земјоделските култури. Влијание на одводнувањето врз почвата и растението, методи на
одводнување, основни принципи. Дренажи критериуми, објекти на дренажен систем, изведување на
дренажа. Отворена каналска мрежа, објекти во системот за одводнување, одржување и
експлоатација на одводните канали. Наводнување; општа шема (модел) на системот за
наводнување, извори и зафат на вода. Употеба на подземната вода за наводнување. Класификација
на начинот на наводнување. Мелиорации на солени почви. Проект за мелиорации, мелиоративно
педолошка студија, земјоделска основа, главен проект, постапка за реализација на проектот.
Дефиниција на ерозијата и конзервацијата, штети од ерозија, состојба на ерозијата во светот и кај
нас. Дијагностицирање на ерозијата, општи поими и основни форми, ерозија од вода. Ерозија од
ветер, мерки против ерозијата, рекултивација на оштетените земјишта, проект за рекултивација
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ацо Гичев
2.

Ацо Гичев

3.

А. Гичев, М. ВукелиќШутеска, Н. Георгиев,

4.

А. Гичев. Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Дренажни линии,

Современост, Скопје

1992

Мелиорации со
заштита од
ерозија
Практикум по
мелиорации со
заштита од
ерозија
Мелиорации со
заштита од
ерозија

Гоце Делчев, Скопје

1997

Гоце Делчев, Скопје

2000

Дата Понс

2003

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
трет семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

10
до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

Наслов

Издавач

Вовед во економика
на земјоделството

Економски
институт-Скопје

Година
2007

Година
2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо градинарство и цвеќарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
III семестар
. кредити
Доц. д-рд-р
Звезда
Богевска
8.
Наставник
Проф.
Гордана
Попсимонова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника,
предметот
општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење за општите услови и можности
за организирање на градинарско и цвеќарско производство во одделни агроклиматски подрачја,
стекнување основни вештини за технологијата за производство
11. Содржина на предметната програма:
 Значење на градинарството како земјоделска гранка и услови за раст и развој
 Зеленчуците како храна и лек-содржина на одделни состојки
 Специфичност на раст и развој на градинарските култури
 Системи и правци на градинарско производство во агроклиматски подрачја
 Специфичности на основна и дополнителна подготовка на почвата
 Методи и техники на сеидба и расадување на градинарски култури
 Производство на расад и категории на расад
 Специфичности на плодоредот во градинарството
 Вегетационен простор и конфигурации на вегетациониот простор
 Значење на цвеќарството како земјоделска гранка и услови за раст и развој
 Фактори за производство на цветни култури – температура, светлина, вода
 Фактори за производство на цветни култури – медиуми, регулатори на растото и развојот
 Исхарана
 Размножување на цветните култури
 Производни погони
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео
презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Christopher Brickell

2.
3.

Dennis R. Decoteau
Dole, J.; Willkins

4.

Christopher Brickell

5.

Dorling Kindersley

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
By Maynard, Donald
N., Hochmuth,
George J., Knott's
2.
Pierce Lincoln C
3.

4.
5.

Christopher Brickell

6.
7.

Brian Capon
Allan M. Armitage

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

The American Horticultural
Society Encyclopedia of
Gardening

DK ADULT

1993

Vegetable Crops
Floriculture, Principles and
Practice
RHS Encyclopedia of
Gardening (RHS),
RHS Complete Gardener's
Manual

Prentice Hall
Prentice Hall

1999
1999

Publisher: Dorling
Kindersley
Dorling Kindersley

2007

Наслов

Издавач

Година

Handbook for Vegetable
Growers

Wiley Interscience
Publications, New
York
John Wiley and
Sons
Time Life Education

1988

Mozaik knjiga,
Zagreb
DK ADULT; Rev
Upd edition

2005

Timber Press
Timber Press

2010
2011

Vegetables: characteristics,
production and marketing,
The Big Book of Flower
Gardening A Guide to
Growing Beautiful Annuals,
Perennials, Bulbs, and
Roses
Velika ilustrirana
enciklopedija VRT
The American Horticultural
Society Encyclopedia of
Plants and Flowers
(American Horticultural
Society Practical Guides
Botany for Gardeners
Armitage's Garden
Perennials: Second Edition

2011

1987
1997

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Геоматски техники во земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марија Вукелиќ - Шутоска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од сите предмети
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за користење на скици, планови, карти и проекти за земјоделските
земјишта.Стекнување основни вештини за користењето на Системот за глобално позиционирање ГПС,со чија помош се остварува можноста корисниците со голема брзина и голема точност да ги
собираат просторните податоци од терените и да пренесуваат реални слики на
компјутер.Стекнување знаење за Географските информациски системи-ГИС, кои се технологија со
која се собираат, меморираат, ажурираат, обработуваат, анализираат и прикажуваат просторни и
други податоци.
11. Содржина на предметната програма:
Мерни единици: Форма и димензии на Земјата. Мерки за должина, Мерки за површина. Мерки за
агли. Геодезија: Предмет и значење на геодезијата, Задачи на геодезијата, Историски податоци за
развој на геодезијата, Координатни системи и картографски проекции. Основни задачи при
координатните пресметки, Поим за план и карта, Размер, Решавање на задачи врз топографски
план или карта. Основни геодетски мрежи, Означување на точки на теренот, Мерење на агли.
Работа со тотална станица-модел TC 307, Поим за геодетско снимање на теренот. Систем за
глобално позиционирање-ГПС: Значење и примена на ГПС, Сегменти на ГПС. Геодетски мерења со
ГПС, Методи за набљудување. Диференцијален ГПС, Основен принцип, Широкоопфатен ДГПС,
Пренесување на податоците, Определување на релативната положба. Поставување опрема за
теренски мерења, Планирање на ГПС мерењата, Трансформација на координати од WGS 84 кон
локална координатна мрежа. Географски информациски системи-ГИС: Значење на географските
информациски системи, Податоци, информации, знаење, евиденција и мудрост, ГИС како наука за
решавање на проблемите, ГИС како технологија за решавање на проблемите, Предности на ГИС,
Структура на ГИС, Работа со ГИС. Примена на ГИС, Географски податоци. Несигурност, Создавање
на модел од географски податоци. Географско испитување и просторна анализа-од податок до
информација.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови

981
содржина

Предметна програма од прв циклус на студии- ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО

активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

50

бодови

30

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
Собрани 60 бодови

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Чукалиев Ордан,
Вукелиќ-Шутоска Марија,
Арнаудова Жулиета,
Иванов Иван
2. Србиноски Златко

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Геоматски техники
во земјоделството

Медиана д.о.о.,
Скопје

2005

Градежен
факултет, Скопје
Градежен
факултет, Скопје
Шумарски
факултет, Скопје

2003

3.

Србиноски Златко

Теориска геодезија
I
Картографија I

4.

Блинков Иван

Геодезија – книга I

5.

Василев С.

Лекции по
топографски карти

Софија

2004

Наслов

Издавач

Година

УТМ проекција и
УТМ мрежа

Градежен
факултет, Скопје

1999

Геоинформатика
Примената на ГИС
во земјоделството
Гео Информациски
Системи

Софија
Академски печат
Скопје
МЕДИС –
информатика,
Скопје
Градежен
факултет, Скопје

2003
2009

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Србиноски З., Маркоски
Б., Рибаровски Р.,
Јованов,Ј.
2.
Влчинов, В.
3.
Френсис Џ. Пирс, Дејвид
Клеј
4.
Сашо Манасов
5.

Рибаровски Ристо

6.

Longley, P., Goodchild,M.,
Maguire,D., Rhind,D.

Основи на
геодезијата
Geographic
Information Systems
and Science

2003
2006

1995
1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на овошен саден материјал
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за начините на размножување на овошните растенија и технологија на
производство на саден материјал од пооделни овошни видови
11. Содржина на предметната програма:
Организирање на овошен расадник. Уредување и подготовка на површината. Размножување на
овошни растенија по генеративен пат. Размножување на овошни растенија по вегетативен пат.
Вегетативно размножување на туг корен – калемење. Производство на питомки-калем гранки.
Подлоги за поедини овошни растенија. Алат и прибор за калемење. Начини и време на калемење.
Подигнување и одгледување на растило. Вадење, класирање и пакување на садниот материјал.
Производство на сертифициран саден материјал. Специфичности во производство на садници од
јаболчест, коскести, јаткаст, јагодести и суптропски овошни видови.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Колеќевски П., Ристевски
Б. Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mišiđ P.
2.

Hartman H., Kester D.,
Davies F.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Производство на
овошен саден
материјал

Печатница 2Август, Штип

2004

Наслов

Издавач

Година

Podloge vošaka

Nolit Beograd

1984

Plant propagation,
principles and
practices (Fifth
edition)

Prentice-Hall Inc.
Englewood Cliffs,
New Yersey, USA

1990
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Наводнување на овошни култури и винова лоза
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година;
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф.д-р
д-р Вјекослав
Танасковиќ
Доц.
Вјекослав
Танасковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
растителното производство (почва-вода-растение).
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за мерката наводнување и нејзиното влијание врз зголемувањето на приносите
кај овошните култури и виновата лоза. Особен осврт ќе се даде на правилното и рационално
наводнување, а покрај тоа студентите ќе се запознаат и со меѓусебното влијание на почвата :
водата : растението.
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 овошните култури и виновата лоза односно кога да се наводнува,
колку вода да се даде на културата и на кој начин да се даде истата односно која техника на
наводнување да се примени.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во наводнувањето. Значење на наводнувањето за земјоделското производство.
Наводнувањето во светот и 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, pF 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, Блени 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 бразди. Наводнување со плавење. Наводнување со прелевање. Наводнување со
вештачки дожд. Микронаводнување (Наводнување со систем капка по капка и микродождење).
Хемигација-Фертиригација. Квалитет на водата за наводнување. Физички, биолошки својства на
водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за определување на квалитетот на водата за
наводнување. Класификации на водата за наводнување. Пристап на определувањето на водата за
наводнување според FAO. Претпоставки на кои се базираат препораките за определување на
квалитетот на водата. Квалитет на водата и екологија. Наводнување на млад овошен насад. Режим
на залевање кај овошките. Наводнување на стар овошен насад: јаболка, круша, праска, кајсија,
вишна, слива. Наводнување на в.лоза. Наводнување со специјална намена.
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
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актуелни од областа на наводнувањето.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
30
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски И.,
2.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

3.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
2.

Bošnjak, Đ.,

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало
за студенти
Практикум по
Наводнување,

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје

2002

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

Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih

Univerzitet u Novom
Sadu, Novi Sad

1976

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni

1999
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3.

Dragović, S.,

useva,
Navodnjavanje,

4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

8.

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

9.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнува
ње за
производство на
растителни
култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната
средина во Р.
Македонија,
Брошура
Примена на
фертиригација
кај јаболков
насад, Брошура,

Fakultet, Novi Sad
Naučni institut za
ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

2000
2007

2007

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје.

2003

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Општо лозарство
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Втора година
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со значењето на лозарството за РМ, потекло на виновата лоза,
распространетоста во Европа и светот, лозарски реони и виногорја во РМ, органи на виновата лоза,
фенофази од развојот на лозата, влијание на агроеколошките фактори врз развојот на лозата.
Содржина на предметната програма:
Вовед и значење на лозарството. Потекло на виновата лоза. Распространетост на виновата лоза во
Европа и светот. Лозарството во Р.М застапеност по реони и виногорја. Органи кај виновата лоза,
корен, градба, функции и значење во вкупниот развој на лозата. Стебло, ластари, видови, градба,
функција. Лист, градба, видови, функција, значење, окца и пупки. Цвет, видови, витици, грозд и
семка, функција и значење. Годишен биолошки циклус на лозата, период на вегетација со сите
фенофази. Период на мирување - зимски одмор. Климатски услови и нивното влијание врз развојот
и плодоносењето кај лозата. Почвени услови и нивното влијание врз развојот на коренот и
плодоносење кај лозата. Повреди на лозата од непогоди и нега наповредени лози. Агротехнички
мерки: обработка на почвата, ѓубрење, наводнување и заштита од болести, штетници и плевели.
Ампелотехнички мерки. Одредување зрелост на грозјето, берба, пакување и транспорт.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)
вежби

(C)
(B)
(A)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Редовно присуство на предавања и
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стопанисување со мелиоративните системи
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
(единица, односно институт, катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Марија Вукелиќ-Шутоска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од педологија,
предметот
наводнување на овошни култури и винова лоза
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.
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 за овошни
култури и винова лоза и комасација на земјиштата заради изградба на мелиоративни објекти.
Мелиоративните системи за одводнување и наводнување на овошни култури и винова лоза 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 за овошни
култури и винова лоза 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
30
бодови
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Видачек Жељко

2.
3.

Проф. д-р Живко
Шкоклевски
Проф. др. Елимир
Светличиќ

4.
5.

22.2

Ранко Жугај

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
Марија Вукелиќ1.
Шутоска

2.

Марија ВукелиќШутоска

3.
4.
5.

6.

Ц. Поповска, В.
Ѓешовска, К.
Доневска
Милан Вуковиќ,
Анѓелко Соро

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода
Собрани 60 бодови

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Господарење
мелиорацијским суставима
одводње и натапања

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

1998

Уредување на водотеците

Градежен факултет,
Скопје

1986

Отворени водотоци

Свеучилиште у
Загребу, Факултет
граџевинских
знаности

1987

Приручник за хидротехничке
мелиорације, Одводњавање,
Књига 6

Загреб

1991

Хидрологија

Свеучилиште у
Загребу, Рударскогеолошко-нафтни
факултет

2000

Наслов

Издавач

Година

Проблеми при проучувањето и
комплексното користење на
водните ресурси во полусушни
подрачја, докторска дисертација
Анализа на ризикот од поплави
на алувијален водоток
спротиводно од природна речна
клисура, магистерски труд
Приручник за хидротехничке
мелиорације, Одводњавање,
Књига 2-подлоге
Хидрологија

Градежен факултет
при Универзитетот во
Загреб

2002

Градежен факултет
при Универзитетот во
Загреб

1996

Загреб

1984

Градежен факултетСкопје, Универзитет
Св. Кирил и Методиј
Институт за
водопривреду
Јарослав ЧерниБеоград, Завод за
хидраулику подземних
вода и мелиорације

2004

Динамика подземних вода

1984

Хрватске воде, часопис за
водно господарство
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Аграрна политика
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни предзнаења од основи на економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за целта, значењето и мерките на аграрната политика.
 Разбирање на теоретките основи на аграрната политика и меѓународната трговија.
 Разбирањето на целта на СТО и ГАТТ, Заедничката земјоделска политика на ЕУ и аграрната
политика на Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма:
2. Вовед во Аграрна политика: Дефинирање на поимот и значењето на аграрната политика. Цели
на аграрната политика. Субјекти (носители) на аграрната политика.
3. Историски развој на аграрната политика. Влијание на некои фактори врз развојот на аграрната
политика
4. Мерки (инструменти) на аграрната политика: Мерки за регулирање на поседовните односи
(аграрна реформа, комасација и арондација). Заштитна политика (политика на цени, политика на
квантитативно ограничување, нецарински ограничувања). Кредитна - инвестициона политика.
Даночна политика. Организационо-развојни и административни мерки на аграрната политика
5. Меѓународна трговија: Класична теорија за компаративна предност. Хекшер-Олинова теорема.
Владините политики (трговски рестрикции, нецарински трговски бариери, домашна внатрешна
политика за поддршка и трговија). Мултилатералните трговски преговори
6. Либерализација на меѓународната трговија. Светска трговска органзиација (СТО) и Генерален
договор за тарифи и трговија (ГАТТ).
7. Аграрна политика на Република Македонија: Цели на аграрната политика. Субјекти (носители)
на аграрната политика. Буџет и мерки (инструменти) на аграрната политика. Историски развој
на аграрната политика. Стратегија и развој на земјоделството и руралниот развој. Усогласување
на аграрната политика со СТО и ЗЗП на ЕУ. Политика на надворешно трговска размена.
8. Аграрна политика на ЕУ: Основање и развој на ЕУ. Главни институции на ЕУ. Европски пазар и
Заедничка Земјоделска Политика (ЗЗП) на ЕУ. Цели и инструменти на ЗЗП. Развој и реформи на
ЗЗП.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, изучување на практични
случаи.
Практичната работа се реализира со дискусии, 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓевски Ѓ.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Менкју, Н. Г.
2.

Кенеди П. Л. и Ку В.В.

80

бодови

10

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аграрна политика
(авторизирани
предавања за
студентите од
Агроекономска
насока)

ФЗНХ, Скопје
(интерна скрипта)

2004

Наслов

Издавач

Година

Принципи на
економијата.
Меѓународна
трговија и
земјоделство

Нампрес, Скопје

2009

Три, Скопје

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Градинарство на отворено
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Рукие Агич
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од ботаника, педологија,
предметот
генетика, општо градинарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за биологија, морфологија на културите и примена на современи
технологии на одгледување на зелнчук на отворен простор. Стекнување вештини за трансфер кон
нови технологии при имплементација на истите во комерцијални цели.
11. Содржина на предметната програма:
 Класификација на зеленчукови видови
 Општи услови за градинарско производство на отворено
 Системи на градинарско производство на отворено
 Коренови зеленчуци- потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на зеленчуци од фам: Apiaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Convolvulaceae,



13.
14.
15.

16.

17.

18.

Луковичести зеленчуци- потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на зеленчуци од фам. Alliaceae.
Лисно стеблени зеленчуци -потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на главичести и лиснати зеленчуци од фам: Asteraceae, Brasicaceae, Apiaceae,

Valerianaceae

Плодови зелнчуци - потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство на зеленчуци од фам. Solanaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae
 Многугодишни зеленчуци -потекло и значење, биолошки карактеристики, технологија на
производство шпаргла, рен, артичока, рабарбара и др.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)


12.

Asteraceae.
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. M. Kemble
2.

Đurovka Mihal

3.

Lazić Branka i dr.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoran Ilić, Falik Elazar,
Mihal Đurovka, Đorđi
Martinovski, Radmila
Trajković
2.
Lazić Branka i dr.
3.

Lazić Branka i dr.

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Vegetable crop
handbook

Auburn University,
Auburn, AL

2011

Gajenje povrča na
otvorenom polju
Povrtarstvo

Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

2008

Наслов

Издавач

Година

Fiziologija i
tehnologija čuvanja
povrća i voća

Tampograf-Novi Sad

2007

Povrtnjak-Bašta
zelena cele godine
Prozor u bio bašti

Partenon Beograd

1997

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad

1998

2001
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Тревници
2.
Код
3.
Студиска програма
Екоземјоделство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
Кредити
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од... Педологија,
предметот
Агрохемија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Редовна посета на часовите и вежбите во
лабораторија и на терен.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)
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22.

Литература Постои сооодветна и доволна

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сета постојна литература
за тревници

Наслов

Издавач

2000

Фуражно
производство
Наслов

Година

Издавач

Година
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Подигнување и одгледување на лозови насади
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со припремата на теренот, припремата на материјалот за подигнување
на нови лозови насади, системи и начини на резидба, потпорни конструкции и одгледување и
одржување на лозовиот насад.
Содржина на предметната програма:
Припрема на терен за лозов насад, чистење од камења, плевели, рамнење на терен. Рачно и
машинско риголовање на површината за лозов насад. Парцелирање на површината. Распоред на
садење на лозите (шема на садење). Приготвување на материјалот за садење и класично садење.
Садење на парафиниран и непарафиниран калем (рачно и машински). Нега на младите насади до
прородување (прва, втора и трета година). Видови на потпори за виновата лоза. Поставување и
одржување на потпорна конструкција. Системи за одгледување. Влијание на водата и хранливите
материи врз приносот и квалитетот на грозјето. Резидба на виновата лоза и планирање на принос.
Примена на зелени операции во лозовите насади.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
8
9

(седум)
(осум)
(девет)

(D)
(C)
(B)

998
содржина

Предметна програма од прв циклус на студии- ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО

од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф. д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.
Различни автори
3.

Galet P.

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове лозе III
издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на ОИВ
Научни списанија и
публикации

ОИВ
Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.

-

Градина – Ниш

1972 1974
1991

Precis d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Београд

2010
2000
2002

1985
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Исхрана на овошни култури и винова лоза
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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.
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 NPK 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 виновата лоза.
15. Специфичности во исхраната на оддлени овошни 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта за
предавања
Интерна скрипта за
вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

4.

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije

Универзитет
Кирил и методиј,
Скопје
Zavod za
udžbenike, Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Agrohemija.

Partenon, Beograd

2007

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za ratarstvo
i povrtarstvo, Novi
Sad,

1995

2009
1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент во лозароовоштарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во основи на организација на лозароовоштарско
производство
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Содржина на предметната програма:
Вовед во организација на л.о. производство
Формирање на земјоделски стопанства
Реонизација на земјоделско производство
Специјализација и интензификација на земјоделски стопанства
Нормирање на трудот
Наградување на трудот
ХТЗ на трудот
Системи на раководење
Организација на земјишна територија за л.о. производство
Организација на работни процеси во л.о.производство
Нормативи во л.о. производство
Анализа на резултати во л.о. производство
Проценка на основни средства во л.о. производство
Инвестициона програма за л.о производство
Инвестициона програма за л.о. производство
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Крстевски В, Ѓошевски Д.

2.

22.2

Ѓошевски Д., Крстевски
В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Организација на
лозароовоштарско
производство –
основен учебник
Организација на
лозароовоштарско
производство практикум

Универзитет
Св.Кирил и Методиј
Скопје,

1997

Универзитет
Св.Кирил и Методиј
Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на лозов саден материјал
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со начините на размножување на виновата лоза, производството на
лозов саден материјал и репроматеријал, чување и употреба.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во размножување на лозата, генеративно размножување. Запознавање со вегетативното
размножување, размножување со положници и резници. Матичник на лозови подлоги, потпори во
матичникот. Одгледување и нега на матичникот (матичник за лозови подлоги и сортиментско лозје).
Берба на резници, трапење и чување на резници, пакување и транспорт. Градежни објекти на
расадникот (калемарница, стратификала, оранжерии, базени, ладилник и придружни објекти).
Калемење на виновата лоза на зрело на стално место. Калемење на виновата лоза на стално место
на зелено (начини и техника). Производство на лозов калем - рачно и машинско калемење. Начини
на стратификување (класично, вода, електростратификување). Садење и нега на калемите во
вкоренилиште. Вкоренување на калеми во хидропон. Индустриско производство на лозов калем.
Вадење, класирање, трапење и чување на калемите. Пакување и транспорт на калеми.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Индустриски култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за поважните претставници од: маслодавните растенија, влакнодавните
растенија, растенијата за производство на шеќер, лековитите и ароматични растенија,
каучуконосни растенија и растенија за технолошка преработка;
Стекнување основни вештини за технологијата, начинот на одгледување и производство на
растенијата од наведените групи.
11. Содржина на предметната програма:
Значење и поделба на индустриските култури, Производство и застапеност на
индустриските култури во светот, Производство и застапеност на индустриските култури во
Р. Македонија.
Памук: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Коноп: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Лен: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Начини на одвојување на влакно кај влакнодавните растенија
I тест
Сончоглед: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на
развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Маслодавна репка: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Афион: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Кикирики, Сусам: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија
на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Рицинус, Шафраника: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Шеќерна репа: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на
развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Поважни претставници од групата на ЛАР: стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање;
Хмељ: стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија на развој,
агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање.
II тест
Завршен 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.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
усна)
17.3
Активност и учество
10 (max.)
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мирко Гагро
2.
3.

22.2

Зоран Димов
Петар Егуменовски &
Зоран Димов
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Група автори

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Инудстриско биље

1998

Инудстриски култури
Практикум по
инудстриски култури

LURA Group,
Загреб
учебник
Графомак,
Кичево

Наслов

Издавач

Година

Специјално
ратарство 2

Научна Књига,
Београд

1989

(во печат)
2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Зрнести и клубенести култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
5.
6
V семестар
кредити
Проф. д-р
Дане
Бошев
8.
Наставник
Проф.
д-р
Гоце
Василевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од od: ботаника, хемија,
предметот
педологија, агрохемија, агромеханизација
10.
o Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за основните
карактеристики и производните особености на зрнестите жита, зрнестите легуминознимешункасти и клубенести растенија, како основа за вклучување во производство.
o Стекнување на основни вештини за практично распознавање на предметните култури
според морфолошките својства и применување на потребните агротехнички мерки за
стабилизирање и зголемување на производството и квалитетот на производите.
11. Содржина на предметната програма: Изучување на претставниците од зрнестите житни и
алтернативни скробни растенија, легуминозните-мешункасти растенија и компирот. Стопанско
значење, распространетост, морфолошки и биолошки својства, природни услови за одгледување,
агротехнички мерки во текот на одгледувањето и прибирање.
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+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски
2.

Гоце Василевски

3.

Гоце Василевски, Пенчо
Николов

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Jevtić, S., Shuput, M.,
Gotlin, J., Pucarić, A.,
Miletić, N., Klimov, S.,
Gorgevski, J., Shpanring,
J., Vasilevski, G.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зрнести и
клубенести културипостојан учебник
Зрнести и
клубенести културипрактикум
ОРИЗ-производство
и преработкамонографија

eXpressive
graphics-Скопје

2004

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“Скопје
Трибина
македонскаСкопје

1994

Наслов

Издавач

Година

Posebno ratarstvo Univerzitetski
udžbenik

Naučna knjigaBeograd

1986
1989

1997
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

втор и трет циклус на студии
Фуражно производство
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
Академска година/семестар
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Петре Ивановски,
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини
предметот
(ботаника, хемија, агрометеорологија со климатологија,
педологија, генетика, физиологија, исхрана на
растенијатата, општо поледелство)
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за видовите на фуражни култури, нивната систематика, стопанско значење,
биологија, екологија, комплексот на агротехнички мерки за нивно одгледување.
Стекнување основни вештини за систематска поделба и познавање на морфологијата на
фуражните видови, семето кое тие го продуцираат и нивните фази на развиток.
Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Задача на предметот. Значење на фуражните култури. Поврзаност на предметот со
сточарското производство. Систематска поделба на фуражните култури на ораници.
Фуражно производство на ораници. Едногодишни мешункасти култури - добиточен грашок и
граорици (обичен пролетен граор). Едногодишни мешункасти култури - инкарнатска детелина и
соја.
Едногодишни житни култури - фуражна пченка и сирак. Едногодишни житни култури - рж, јачмен и
овес.
Едногодишни култури од други семејства - коренесто-клубенести (добиточна репа) и тревести
(репици и добиточен кељ) Повеќегодишни фуражни култури. Повеќегодишни мешункасти култури луцерка и еспарзета, црвена детелина, бела детелина и жолт звездан.
Повеќегодишни класести треви на ораници - заеднички морфолошки карактеристики,
специфичности и нивна систематска поделба. Италијански, англиски и француски рајграс. Власатки
(ливадска, висока и црвена), опашки (мачкина и лисичина), ежевка, безосилест власен и вистинска
ливадарка.
Облици на користење на фуражните култури (нивно користење во свежа и конзервирана состојба).
Подготовка, користење и чување на сеното. Подготовка, користење и чување на силажата. Сенажа.
Зелен конвеер и негово организирање
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
60

часови
часови

50

бодови

30

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски Р.П.,
22.1

22.2

20

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на настава, лабораториски и теренски вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Фуражно
производство

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје
Универзитет,
Скопје

Година
2000

2.

Анчев Т., Банџо-Иванова
Катерина,

Фуражно
производство

3.

Miskovic, B.,

Krmno bilje

Naucna knjiga
Beograd

1986

Наслов

Издавач

Година

Krmno bilje

Institut za
istrazivanja u
poljoprivredi
SRBIJA, Beograd

1999

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vuckovic S.,

1966
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Подигнување и одгледување на овошни насади
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за подигнување и
одгледување на овошни насади
11. Содржина на предметната програма:
Избор на локации за овошни насади. Подготвување на површината за подигнување на овошни
насади. Подготвителни мерки за за садење на овошни насади. Садење на овошни насади. Потпорни
конструкции во овошни насади. Одгледување на овошни насади. Резидба на овошните растенија.
Формирање на круни. Видови на круни. Резидба на родни овошки. Подмладување и прекалемување
на овошни растенија. Проредување на цветови и плодови. Одгледување на овошни растенија во
затворени простори. Заштита на овошни насади од мразеви и град. Одржување на површината во
овошните насади. Поткултури во овошни насади. Специфичности во ѓубрење и наводнување на
овошните 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 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ристевски Б.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Станковиќ Д. Јовановиќ
М.
2.

Лучиќ П. Ѓуриќ Г., Мичиќ
Н.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Подигање и
одгледување на
овошни насади

БИГГОС, Скопје

1995

Наслов

Издавач

Година

Општо воќарство

Научна књига,
Београд

1990

Воќарство I

Нолит, Београд

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчеларство и опрашување на овошните растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф. д-р
Хрисула
Кипријановска,
Проф. д-р Александар Узунов
8.
Наставник
Проф.
д-р
Хрисула
Кипријановска
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
медоносната пчела и пчелното семејство во целина, со современите апитехнички постапки за
правилно одгледување и искористување на пчелите, како и со можностите за организирано
опрашување на овошните култури со пчели.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед. Систематска припадност на пчелите. Видови и раси пчели. Анатомија и физиологија на
пчелите. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели работнички). Развојни облици на
членовите на семејството (метаморфоза). Размножување на пчелните семејства. Природно роење.
Вештачко роење. Формирање на пчеларници. Пчелни живеалишта. Пчеларски алат и прибор.
Пролетни работи во пчеларникот(основен пролетен преглед, пролетно надразбено прихранување,
проширување и обновување на пчелното гнездо). Работи во пчеларникот за време на главната
паша (поставување на медишта, цедење на мед, селидба). Подготовка на пчелните семејства за
зима и зазимување. Елементи на пчелната паша. Услови за медење. Групи медоносни растенија
(шумски, овошни, индустриски ит.н.). Проширување и подобрување на пашата. Улогата на пчелите
во опрашувањето. Припрема на пчелни семејства кои ќе се користат за опрашување.
Организирање на опрашување со пчели во овошни насади (договори помеѓу пчеларите и
производителите на овошје, време на населување на пчелните семејства, шема на поставување,
заштита од пестициди, изнесување на пчелните семејства од насадите). Позначајни болести на
пчелното легло. Позначајни болести на возрасни пчели. Штетници и непријатели на пчелите.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула,
Наумовски М.
2.
Симитчиев Т. 1989
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Umelic V.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчеларство

ФЗНХ,
Скопје
Земиздат,
Софија

2002

Наслов

Издавач

Година

Pcelarstvo

Kolor pres,
Lapovo

2006

Пчелопрашване и добиви

2.

www.pcela.co.yu

3.
4.
5.
6.

www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com

1989
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
8.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Раде Русевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, лозарство.
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 овошните видови и лозата, заедно со мерките за нивно сузбивање.
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.
Псеудомикози: Царство Protozoa; Царство Chromista. Вистински габи (Eumycetes), Царство
Fungi Оддел Zygomycota, Оддел Ascomycota (Класа Archiasomycete, Ред Taphrinales). Класа:
Saccharomycetes.
Микози: Царство Fungi, Класа Filamentous Ascomycetes
Б. Loculoascomycetes (Ред
Dothideales, Pleosporales).
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Редови: Dothideales, C:
Discomycetes, Ред: Leotiales
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, В. Discomycetes (Ред: Rhytismales, Helotiales)
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota,Г. Deuteromycetes, Fungi inperfecti, Ред:
-

12.

13.
14.

Hyphomycetales, Tuberculariales, Melanconiales, Sphaeropsidales.
Микози: Царство Fungi, Оддел Basidiomycota (Ред: Ustilaginales, Uredinales, Ceratobasidiales)
Бактерии Род: Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas,
Бактерии
Род: Agrobacterium, Clavibacter, Curtobacterium, Streptomyces .Останати

фитопатогени прокариоти (фитоплазми)
Вируси Вируси на коскесто овошје
Вируси Вируси на јаболчесто и јагодесто овошје
Вируси на винова лоза
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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+105 = 180 часови
1016
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15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Форми на наставните
активности

Други форми на
активности

15.1
15.2
16.1
16.2

Предавања – теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)
и

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пејчиновски Филип,
Митрев Саша
2.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

3

Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

4.

Арсениевиќ Момчило

5.

Шутиќ Драгољуб

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата –
растителната микологија,
растителната
бактериологија,
растителната
вирусологија и заштита
на растенијата

10

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Предавања, вежби (лабораториски
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2007

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
“Научна књига” –
Београд
Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

2002

Фитопатогене
бактерије
Вирозе биљака –
специјален дел

1992
1995

Заштита на растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ампелографија I
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот ги воведува студентите во ботаничка припадност на виновата лоза, класификациите и
распространетост на родот Vitis. Ги запознава со методите за распознавање на подлогите и сортите,
поделба, значење и изучување на подлогите.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, предмет и значење, историски развој на ампелографијата. Практични и теоретски задачи на
ампелографијата. Класификација на фамилијата Vitaceae. Класификација и карактеристики на родот
Vitis. Класификација на сортите винова лоза.Ампелографски методи за опис на сортите и подлогите
винова лоза. Ботанички опис. Агробиолошки карактеристики. Технолошки карактеристики. Лозни
подлоги - Американски видови лози. Хибриди помеѓу Berlandieri и Riparia
Хибриди помеѓу Riparia x Rupestris
и Berlandieri x Rupestris. Сложени хибриди, европско
американски хибриди, избор на лозни подлоги. Избор на лозни подлоги.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

7

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Редовно присуство на предавања и

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)
вежби

(C)
(B)
(A)
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година / VI
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски
предметот
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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Специјално овоштарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Бојан Поповски
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од областите на
предметот
ботаника, екологија, физиологија, педологија,
наводнување, исхрана на растенијата, фитопатологија и
ентомологија. Предуслов се положени испити по
предметите Производство на овошен саден материјал,
Општо овоштарство, Подигнување и одгледување на
овошни насади.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е запознавања на студентите со општите начела и принципи на
помолошката наука, односно познавањето на специјалното овоштарство, како област која ги
изучува економски најважните и најраширените производни овошните видови и нивните сорти.
Програмата е насочена со цел студентите да се здобијат со сознанија за изведување и реализација
на производството од овошните видови и нивните сорти, кои претставуваат насовремено биолошко
производно средство.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед и значење на предметот. Изучување на овошните видови: јаболко, круша, дуња, мушмула,
оскоруша, слива, кајсија, праска, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, костен, фисташка,
јагода, малина, капина, рибизла, огрозд, боровинка, шип, актинидија, некои позначајни суптропски
овошни видови. При изучувањето за секој овошен вид опфатени се следните параметри: историјат,
потекло, раширеност, производство кај нас и во светот, стопанско значење. Помолошка и ботеничка
класификација. Позначајни диви видови и форми од кои потекнуваат културните сорти.
Морфолошки карактеристики. Биолошки својства (бујност, долговечност, физиолошки развиток,
афинитет со подлоги, системи на одгледување). Ареал на одгледување и потребни еколошки
услови. Отпорност кон биотички и абиотички фактори. Биохемиски својства на плодовите.
Специфичности во одгледувањето. Проучување на овошните сорти од: јаболко, круша, дуња,
мушмула, оскоруша, слива, кајсија, праска, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, костен,
фисташка, јагода, малина, капина, рибизла, огрозд, боровинка, шип, актинидија, некои позначајни
суптропски овошни видови. При изучувањето на сортите опфатени се следните параметри:
историјат, потекло, раширеност, производство кај нас и во светот. Помолошка и ботеничка
класификација. Позначајни диви видови и форми од кои потекнуваат културните сорти.
Морфолошки карактеристики. Биолошки својства (бујност, долговечност, физиолошки развиток,
афинитет со подлоги, системи на одгледување). Ареал на одгледување и потребни еколошки
услови. Отпорност кон биотички и абиотички фактори. Родност и принос. Биохемиски својства на
плодовите. Квалитет на плодовите. Можност за чување, манипулација и транспорт на плодовите.
Специфичности во одгледувањето. Стопанско значење. Оценка и препорака на сортите.
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
60+45+75= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
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15.2

45

часови

5
10
60

часови
часови
часови

16.

Други форми на
активности

17.

Начин на оценување
17.1
Тестови
40
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
усна)
17.3
Активност и учество
40
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Bulatović S.
Savremeno voćarstvo
Nolit, Beograd
2.
Димитровски Т.
Специјално
Универзитет
овоштарство, Овошки Кирил и Mетодиј,
со јаболчести
Скопје
плодови
3.
Димитровски Т.
Специјално
Универзитет
овоштарство II,
Кирил и Mетодиј,
Овошки со коскести
Скопје
плодови
4.
Lučić P., Đurić Gordana,
Voćarstvo
Nolit, Beograd
Mićić N.
5.
Milošević T.
Specijalno voćarstvo
Agronomski
fakultet, Čačak
6.
Mišić P.
Nove sorte voćaka
Nolit, Beograd
7.
Mratinić Evica.2002.
Biothnološke osnove
Veselin Masleša,
voćarstva
Beograd
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Mišić P.
Jabuka
Nolit, Beograd
2.
Mratinić Evica
Kruška
Veselin Masleša,
Beograd
3.
Мратинић Евица 2000.
Jagoda.
Dragani˚,
Beograd.
4.
Mratini¢ Evica,
Gajewe jagode u
Dragani¢,
zasti¢enom prostoru
Beograd.
5.
Paunović S., Mišić
Jagodasto voće
Nolit, Beograd
P.,Stanisavljević

18.

19.
20.
21.
22.

16.1
16.2
16.3

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Година
1992
1978

1978

1995
1997
1989
2002

Година
1999
2000
2000
2007
1974
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Eнтомологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Проф.
д-р
Станислава
Лазаревска
Наставник
Проф.
д-р
Миле Постоловски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните карактеристики на
класата на инсектите, како едни од најзначајните економски штетници на земјоделските култури.
Проучување на надворешната и внатрешната градба на инсектите, нивното размножување и развој,
еколошките законитости
Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura,
Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera),
нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклусј и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura.
Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae.
Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura.
Thysanoptera: Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera:
Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina,
Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae,
Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae; Lepidoptera:
Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae,
Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae,
Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae.
Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae,
Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt
4.

Maceljski Milan

5.

Gullan P.J., Cranston P.S.

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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет “Кирил
и Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna
Entomologija

Универзитет у
Београду
Sveuciliste u Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999

The Insects – An

USA

2000

1970
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Outline of
Entomology
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones
2.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

3.

Jervis and Kidd

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Natural
Enemies
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied
Entomology,
Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall

1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на трпезно грозје
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на трпезните сорти винова лоза, технологија на
производство, берба и складирање. Стекнување основни вештини за распознавање на десертните
сорти, практично запознавање со ампелотехничките мерки и определување на квалитетот.
11. Содржина на предметната програма:
Производство и потрошувачка на трпезно грозје во светот и кај нас. Хранливи лековити вредности
на трпезно грозје. Еколошки услови за производство на трпезно грозје. Производство на рани сорти
трпезно грозје. Производство на средно доцни сорти трпезно грозје. Производство на доцни сорти
трпезно грозје. Производство на многу доцни сорти трпезно грозје. Определување време и начин на
берба. Пакување и транспорт. Чување во ладилник. Искористување на бессемените трпезни сорти.
Квалитетни категории на трпезно грозје. Органолептичко оценување на квалитетот. Производство
на суво грозје. Искористување на отпадното грозје.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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
Редовно присуство на предавања и

(седум)
(осум)
(девет)
(десет)
вежби

(D)
(C)
(B)
(A)
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
22.1

2.

Душан Буриќ

3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

22.2

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на грозјето
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
V II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаење од распознавање на сортите и
нивните карактеристики. Стекнување основни вештини за распознавање на сортите со примена на
методите за опис на сортите со методите на OIV. Практично запознавање со сортите.
11. Содржина на предметната програма: Вовед, значење и цел на лозарството. Класификација на
сортите винова лоза. Технолошки карактеристики на сортите. Лозни подлоги: Berlandieri x Riparia
SO4, K 5BB, T8B, [asla x Berlandieri 41B, Berlandieri x Rupestris Richter 110, R-99, P-1103, избор на
лозни подлоги. Сорти кои обезбедуваат суровина за црвени вина: каберне совињон, мерло,
бургундец црн, вранец, кратошија, гаме црн, теран, кадарка, прокупец, станушина, гаме бојадисер и
аликант буше. Сорти кои обезбдеуваат суровина за бели вина: шардоне, рајнски ризлинг, совињон,
семијон, италијански ризлинг, жилавка, траминец, темјаника, мускат отонел, гренаш бел,
ркацители, жупљанка, смедеревка и пловдина. Трпезни сорти: кардинал, кралица на лозјето,
демир капија, шасла, мускат хамбург, алфонс лавале, афус али, мускат италија, бело зимско, црвен
валандовски дренок, султанина и београдска бессемена. Директно родни хибриди: -Стари, -Нови, Најнови интерпециес. Фактори кои влијаат врз квалитетот на грозјето. Динамика на зреење, берба.
Реонизација на лозарството во Република Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.
Различни автори
3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на ОИВ
Научни списанија и
публикации

ОИВ
Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.

-

Градина – Ниш

1972 1974
1991

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

Београд

2002
2002
1972

1985
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи генетски методи
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
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
Четврта година /
7.
Број на ЕКТС
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Љупчо Јанкулоски,
Проф.
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од генетика
предметот
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 п роизводство. Протопласти и соматска
хибридизација.
 Рекомбинантна ДНК технологија (ензими, вектори, плазмиди, клонирање, олигонуклеотиди)
PCR – полимеразно верижна реакција. Електрофореза (типови и примена на електрофореза).
 Генетски маркери и нивна поделаба. 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.
 Селекција на растенија со помош на молекуларни маркери.
 Генетско мапирање и детекција на генетски полиморфизам кај популации. Конструкција на
генетски мапи.
 Примена на молекуларни маркери во евалуација на растителни генетски ресурси.
 Биоинформатика. Примена на биоинформатички програми во растителна генетика и
биотехнологија.
 Генетски трансформации кај растенија. Методи на генетски трансформации.
 Трансформација и регенерација на генетски трансформирани растенија. Селективни маркери
и детекција на генетски трансформирани растенија.
 Генетски трансформации кај растенија за подобрување на толерантноста кон биотски и
абиотски фактори.
 Примена и застапеност на генетски модифицирани култури во светско производство. Етички
аспекти на генетски трансформации и потенцијални ризици од генетски трансформирани
организми.
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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови (4+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
60

часови
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
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Desmond S.T. Nicholl.
2.

H.S. Chawla

3.

Dominique de Vienne

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

50

бодови

40

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

An Introduction to
Genetic Engineering
Introduction to Plant
Biotechnology
Molecular Markers in
Plant Genetics and
Biotechnology

Cambridge
University Press
Science Publisher

2002

Science Publisher

2003

Наслов

Издавач

Година

2002
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Производство на вино
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Михаил Петков
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот ги воведува студентите во различните видови технологии на производство на вино, како
и различните типови вина. Ги запознава со методите за хемиско и сензорно оценување, како и
утврдување на квалитетот на вината.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Економско и стопанско значење на винарството. Винарски визби. Вински садови. Опрема во
винарската визба. Суровина за производство на вино, хемиски и сензорни карактеристики.
Алкохолна ферментација. Технологија за производство на бели суви вина. Технологија за
производство на розови суви вина. Технологија за производство на црвени суви вина. Улога на SO2
во винарството. Малолактичка ферментација. Зреење на виното. Хемиска содржина на вината.
Доработка на виното, бистрење, филтрирање, стабилизација, типизирање. Полнење во шишиња.
Производство на специјални типови вина. Болести и мани на вината. Сензорно оценување на
вината. Законски регулативи.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
8
9

(седум)
(осум)
(девет)

(D)
(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury
F.S.
2.
P. Ribereau-Gayon, D.
Dubourdieu, B. Doneche,
A. Lonvaud.
3.

P. Ribereau-Gayon, Y.
Glories, A. Maujean, D.
Dubourdieu.

4.

Драган Настев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.
Различни автори
3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Wine analysis and
production

New York, Chapman
& Hall

1994

Handbook of
Enology - Volume 1:
The Microbiology of
Wine and
Vinifications
Handbook of
Enology - Volume 2:
Stabilization and
Treatments.
Технологија на
виното

ISBN-10: 0470010347
ISBN-13: 9780470010341

2006.

ISBN-10: 0471973637
ISBN-13: 9780471973638

2006.

Наслов

Издавач

Година

Публикации на ОИВ
Научни списанија и
публикации

ОИВ
Меѓународни
списанија и
публикации
Агринет
Прометеј
- Нови Сад

-

Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање

1984

2010
2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)

втор и трет циклус на студии
Рурален развој
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
VII семестар
Кредити
Проф. д-р Јован Аждерски
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија

6.

Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови земјоделски
семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални односи; Односи меѓу
половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и процеси; Значење и
поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално планирање; Рурални сили;
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија; Индустријализација; Урбанизација;
Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална економија; Развој на современи концепции
за регионален развој; Теорија на извозна ориентација на регионот; Теории за модернизација;
Улогата на државата во развојот на просторот; Големината и функцијата на локалната самоуправа;
Регионален развој на Македонија.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

6
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Изработена семинарска работа

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.
проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

60

бодови

30

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото
Регионална
економија

Фолозофски
факултет-Скопје
Економски
факултет-Скопје

1996

Наслов

Издавач

Година

2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Облагородување на овошните растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Бојан Поповски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од генетика, селекција,
предметот
физиологија, екологија, затита на растенија, ботаника,
производство на овошен саден материјал, општо
овоштарство, подигнување и одгледување на овошни
насади. Предуслов е положен испит по предметот
Специјално овоштарство.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е запознавања на студентите со општите начела и принципи на
облагородувањето на овошните растенија, создавање на нови сорти и подобрување на својствата
на постоечките сорти. Преку изработка на модел на сорта зголемување на квантитетот и
квалитетот на приносите, проширување на сезоната на употреба на овошните плодови,
проширување на ареалот на одгледување и зголемување на отпорноста кон биотички и абиотички
фактори. Создавање на сорти чии плодови би биле погодни за свежа консумација и преработка.
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел. Вовед. Дефиниција, цел и значење на облагородувањето на овошните растенија.
Историјат и развој. Систематско место на овошните растенија.Значење на почетниот материја.
Рзамножувањето во процесот на облагородување. Генетски основи на облагородувањето. Центри на
потекло и варијабилност. Цитогенетски карактеристики на овошните растенија. Индивидуална,
масовна и клонска селекција. Методи за создавање на нови сорти и подлоги (хибридизација и
мутација). Индивидуален развиток (онтогенеза) на овошните растенија. Создавање на нови сорти и
подлоги отпорни кон болести и штетници.
Специјален дел. Облагородување на јаболко, круша, дуња, мушмула, оскоруша, слива, кајсија,
праска, цреша, вишна, марела, орев, лешник, бадем, јагода, малина, капина, рибизла, и боровинка.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски, теренски),
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3
17.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество

70

часови
бодови
бодови
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mišić P.
2.

Pejkić. B.

3.

Ṥoškić. M.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mišić P.
2.
Mratinić Evica

до 55 бода
од 56 бода до 65 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 66 бода до 75 бода

7

(седум)

(D)

од 76 бода до 85 бода

8

(осум)

(C)

од 86 бода до 95 бода

9

(девет)

(B)

од 96 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Opšte
oplemenjivanje
voćaka.
Oplemenjivanje
voćaka i vinove loze.
Oplemenjivanje
voćaka i vinove loze

Nolit, Beograd

1996

Nucna knjiga,
Beograd
Papiruss, Beograd

1980
1994

Наслов

Издавач

Година

Nove sorte voćaka
Biotеhnološke osnove
voćarstva.

Nolit, Beograd
Veselin Masleša,
Beograd

1987
2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

втор и трет циклус на студии
Берба и постберни технологии на овошје
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
VIII семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Проф. д-р Тошо Арсов
Наставник
Предуслови за запишување на
Познавање за производството на овошје
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење застандардите кај овошните видови, бербата на овошјето и технологиите на
складирање и чување, како и промените кои настануваат за време на чувањето.
Содржина на предметната програма:
Вовед, значење на плодовите во исхраната на лугето, биолошки особини на плодовите. Механички
и хемиски состав на плодовите. Зрелост и видови на зрелост. Берба и начини на утврдување на
времето и начини на берба. Чување на овошјето и типови на плодочувалишта. Физиолошки и
биохемиски процеси за време на чувањето. Заболувања и промени на плодовите за време на
чувањерто. Стандарди и стандардизација на плодовите.
Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Групчев М.

2.
3.
22.2

Миновски Д.

Гвозденовиќ Д.,
Давидовиќ М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Овошјето од берба до
потрошувачот

Скопје

1991

Стандардизација и
чување на овошјето
Берба, чување и
паковање воча

Скопје

1979

Београд

1990

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Селекција на овошни култури и винова лоза
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубомир Маринковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од генетика, ботаника,
предметот
овошни култури и винова лоза
10. Цели на предметната програма (компетенции): Компентенциите кои ги стекнуваат студентите се
однесуваат на стручност во примената на принципите и методите на селекцијата за добивање на
нови сорти и нивно воведување во производството.
11. Содржина на предметната програма: Воведен дел: Дефиниција на предметот, цел и значење.
Почетен материјал во селекцијата, центри на потекло, интродукција и аклиматизација, основи на
систематика на овошни култури и винова лоза, образување на полови органи, опрашување и
оплодување, стерилност и неплодност, полово и безполово формирање на плодови, полова
инкомпатибилност, избор на материјал за селекција, комбинативни способности. Техника на
крстосување кај овошните растенија и винова лоза. Принципи и методи за создавање на нови
генотипови на сорти и подлоги, хибридизација: интраспециес, интерспециес и интергенусна.
Помошни методи при изведување на хибридизацијата, хибридизација по начин на избор на
родителски парови. Инбридинг, хетерозис, мутации, култура на ткиво. Онтогенетски развиток,
селекција на отпорност на сорти и подлоги на биотски и абиотски фактори. Методи за оценување на
ново создадени генотипови (полски опити ). Статистичка анализа на квантитативните својства и
резултатите од полските опити.
Специјален дел: Посебни методи за создавање на нови сорти кај јаболчести овошки, коскести
овошки, јагодести и јаткасти овошки. Винова лоза.
Вежби: Разработка на методи на одбирање од природни - локални популации при генеративен и
вегетативен начин на размножување. Клонова селекција. Техники и методи за добивање на нови
генотипови. Оцена на новодобиеното потомство по однос на квантитативните својства, биотските и
абиотските фактори. Поставување на полски еднофакторијални и полифакторијални опити.
Варијационо-статистичка анализа 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М.Шошкиќ
2.

Динка Вујаниќ

3.

П.Мишиќ

4.

П.Мишиќ

5.
А.Гогиќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
George Acquaah
2.

G.S. Chahal, S.S. Gosal

3.

Marisa Luisa Badenes
David H. Byrne
Anne-Francoise AdamBlondon; Jose-Miguel
Martinez-Zapater;
Chittaranjan Kole

4.

20

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Оплеменивање воќака
и винове лозе
Оплеменивање воќака
(скрипта)
Опште оплеменивање
воќака
Нове сорте воќака

Београд

1994

Нови Сад
Београд

1987

Београд

1987

Биљна генетика

Београд

1988

Наслов

Издавач

Година

Principles of plant
genetic and breeding
Principles and Procedures
of Plant Breeding
Biotechnological and
Conventional Approaches
Fruit Breeding

Wiley Blackwell
Punjab ,India

2006

Springer

2012

Genetics, Genomics and
Breeding of Grapes

Science
Publishers

2011

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита
на растенијата
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Слободан Банџо
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија, ентомологија, микологија, бактерологија,
вирологија, хербологија,
10. Цели на предметната програма (компетенции): Предатори, паразити, антагонисти, семиохемикалии
за контрола на штетници на земјоделските култури
11. Содржина на предметната програма:
Интегрална заштита, Биолошка контрола, Органско земјоделство
Биолошка контрола на растителните патогени и фитофагни организми (дефиниција, прописи,
добри и слаби страни)
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, домаќин-жртва релација, прифаќање и
манипулација, селекција и селективност)
Заштита на растенијата во органско земјоделство (дефиниција, прописи)
Методи за контрола на растителните патогени и фитофагни организми (агротехнички, физички,
генетски, биолошкаи биотехнички и хемиски)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна апликација (мониторинг,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Стратегии на интегрална заштита погодна за животната средина усмерена кон најзначајните
земјоделски култури на поле, во затворени простори и во синантропни средини
Растителна генетика
Отпорност на болести кај најзначајните земјоделски култури
Методи за тестирање и селекција за растителна отпорност на болести
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
(D)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
N. Gjukic. S. Maletin

(C)
(B)
(A)

(осум)
(девет)
(десет)
и

Наслов

Издавач

Година

Poqoprivredna zoologija
sa ekologijom

Novi Sad

1998

2.

Jervis and Kidd

Insect Natural Enemies

Chapman &Hall

1996

3.

Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев

Земјоделска
ентомологија

1987

4.

Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
Lea Schmidt

Специјална
ентомологија
Tablice za determinaciju
insekata
Entomologija

Универзитет
“Кирил и
Методиј”Скопје
Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu
Zrinski, Zagreb

Poljoprivredna
Entomologija
Knowing and
Recognizing
Insect Pheromones and
their Use in Pest
Management

Zrinski, Zagreb

1999

ISBN
9005439126-X
Chapman&Hall

1998

Crop Loss Assessment
and Pest Management
The Insects – An Outline
of Entomology

ISBN 089054079-9
USA

2000

Наслов

Издавач

Година

5.
6.
7.
8.
9.

22.2

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Предавања, вежби (лабораториски
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Maceljski Milan, Igrc-Barcic
Jasminka
Maceljski Milan
Malais M.H., Ravensberg
W.J.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

10.

Teng P.S.

11.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

1987
1970
1991

Заштита на растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Journal of
the Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фертиригација
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7 Број на ЕКТС
6
VIII семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
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 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
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Burt, C., O'Connor, K.,
Ruehr, T.,

22.1

2.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

3.

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

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Fertigation

Irrigation Training
and Research
Center, California
Polytehnic State
University, San Luis
Obispo, California
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1998

ГТЗ, Скопје.

2003

Работна тетратка
за евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на

2010
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4.

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

5.

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

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP)

2009

United Nations
Educational Scientific
and Cultural
Organization и
Факултет за
земјоделски науки
и храна
Земјоделски
Факултет, Скопје

2007

6.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

Практикум по
Наводнување

7.

Иљовски, И.,

Наводнување,
Учебно помагало
за студенти

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Наслов

Издавач

Година

Naodnjavanje
poljoprivrednih
useva
Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management
Микронаводнувањ
е за производство
на растителни
култури

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Elsevier

1999

Нампрес

2009

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bošnjak, Đ.,

22.2

животната
средина во Р.
Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура
Примена на
фертиригација
преку систем за
микронаводнувањ
е, Брошура

2.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

3.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

2002

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на алкохолни пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за различните технологии на производство на алкохолни пијалаци, како и
различни типови на алкохолни пијалаци. Стекнување на основни вештини за изработка на
технолошки шеми, теоретско и практично запознавање со производство на алкохолните пијалаци.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци. Дестилерии.
Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. Суровина за производство на алкохолни
пијалаци, грозје, овошје, поледелски производи. Производство на суровина за дестилирање.
Дестилација, хемиски и физички промени при дестилирањето. Технологија за производство на
алкохолни пијалаци од грозје. Технологија за производство на алкохолни пијалаци од овошје.
Технологија за производство на алкохолни пијалаци од поледелски култури. Технологија за
производство на специјални алкохолни пијалаци. Финализација на алкохолните пијалаци. . Хемиски
состав на алкохолните пијалаци. Сензорно оценување на алкохолните пијалаци. Законска
регулатива во врска со алкохолните пијалаци.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nikićević, N., Tešević, V:
2.

Драган Настев

3.
22.2

Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury
F.S.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.
Различни автори
3.
4.

Петар Христов
Душан Буриќ

5.

Проф.д-р З. Божиновиќ

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Jaka alkoholna pića –
analitika i praksa
(udžbenik),
Технологија на
виното
Wine analysis and
production

Издавач

Година

Београд

2008
1984

New York, Chapman
& Hall

1994

Наслов

Издавач

Година

Публикации на ОИВ
Научни списанија и
публикации

ОИВ
Меѓународни
списанија и
публикации
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет

-

Општо лозарство
Виноградарство
I и II
Ампелографија

2002
1972
2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје
2.
Код
3.
Студиска програма
Овоштарство со лозарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, микробиологија,
предметот
биохемија, предмети од сродни технолошки дисциплини,
пристап до интернет и до научно-стручна литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со најновите технолошки постапки за преработка и конзервирање
на овошјето.
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
1. Воведно запознавање со наставната дисциплина. Градба на овошјето. Технолошки својства на
овошјето.
2. Механички состав на овошјето.
3. Хемиски состав на овошјето.
4. Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите, созревање
и презревање на плодовите)
5. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко).
6. Подготвителни операции при конзервирање на овошје.
7. Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, сретства за конзервирање органски и неоргански, средства за желирање и згуснување, средства за закиселување, средства за
зацврстување и др. додатоци).
8. Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички).
9. Амбалажа, видови амбалажа.
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
10. Производство на сокови (бистри, матни, кашести).
11. Концентрирани овошни сокови и овошни сирупи.
12. Полупреработки (пулпи, каши, суров матичен сок и сукус).
13. Енергетски пијалаци.
14. Производство на компот, мешан компот, џем, мармалада, слатко.
15. Сушење на овошје.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.

22.2

Гордана Никетић Алексић
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

75

часови

60

бодови

25

бодови

15

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
овошје
Технологија воћа
и поврћа

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје
Пољопривредни
факултет, Београд

2010

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни
преглед, Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- преработките од
овошје и зеленчук,
-адитивите
-начин на
означување на
производите и др

Службен весни на
Р. Македонија

1994
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Деградација и заштита на почвите
Овоштарство со лозарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
7.
VIII семестар
Проф. д-р Татјана Миткова
Педологија, Екологија

20.
21.
22.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
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
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
од 91 бода до 100 бода

19.

Број на ЕКТС
кредити

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература

7
8
9
10

(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Татјана Миткова

Деградација и
ревитализација на почвата

2011

2.

Филиповски Ѓорѓи

Деградација на почвата како
компонента на животната
средина во Република
Македонија
Практикум по педологија

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ
МАНУ, Скопје

ФЗНХ, второ
издание

2006

Наслов

Издавач

Година

Zastita zemljista od
degradacije
Soil Pollution and Soil
Protection
Soil Science and Management

Novi Sad

2003

Wageningen

1996

University of
Cambridge, 5th
Edition

2009

3.

Митрикески Ј., Миткова
Т
Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Sekulic Petar., et.al
22.2

2.

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

3.

Edward J. Plaster

2003

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОВОШТАРСТВО СО
ЛОЗАРСТВО СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски
инженер/студиска програма: Овоштарство со лозарство
Времетраење на студиите:
4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Овоштарство, Лозарство
Научна област: Овоштарство, Органографија, Ампелографија, друго
•
•
•
•

7200 часови
Одбрана на дипломски труд
Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма:
Овоштарство со лозарство
Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии
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Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање
кое се надоградува врз база на општото средно образование,
особено во основните подрачја на земјоделската наука и пракса,
производството и контрола на храната, како и сродните природни,
технички и агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања
на технологијата на овоштарското и лозарското производство и
правилното искористување на природните ресурси.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на овоштарското и лозарското
производство, законските нормативи и ги следи новите текови и
трендови во овоштарското и лозарското производство.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите во овоштарското и лозарското производство, да
прибира информации, да интерпретира лабораториски и теренски
резултати, да дава препораки, да работи индивидуално или во тим,
да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во овоштарското и
лозарското производство со професионален пристап во
искористување на природните потенцијали и генетските
карактеристики на овошните растенија и виновата лоза.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и анализира
проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски резултати, да
развива практични и теоретски решенија и препораки, да помага во
спроведување на законската легислатива поврзана со
овоштарското и лозарското производство.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките
на овоштарското и лозарското производство.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите кога
решава практични или теоретски проблеми, да превземе активност
на база на сопствено искуство, да изнајде соодветно решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање
и слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален
развој во различни полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.
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- усогласување, измени и дополнувања -

ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Агроклиматологија

1059

Механизација во лозарското производство

1061

Хемија

1063

Процесна техника

1065

Статистика

1067

Развој на хумани ресурси

1069

Ботаника

1071

Генетика

1073

Екологија

1075

Зоологија

1077

Основи на економија

1079

Агроменаџмент

1081

Основи на сточарско производство

1083

Педологија со основи на петрографија

1085

Микробиологија

1087

Биохемија

1089

Општо овоштарство

1091

Економика на земјоделството

1093

Општо лозарство

1095

Наводнување на винова лоза

1097

Подигнување и одгледување на овошни насади

1099

Технолошка микробиологија

1102

Општо поледелство со агроекологија

1104

Мелиорации со заштита од ерозија

1106

Производство на овошен саден материјал

1108

Производство на лозов саден материјал

1110

Исхрана на винова лоза

1112

Фитопатологија со фитофармација

1114

Градинарство

1116

Овошни култури

1118

Подигнување и одгледување на лозови насади

1120

Енохемија

1122

Ампелографија I

1124

Берба и постберни технологии на овошјe

1126
СОДРЖИНА

Трошоци и калкулации

1128

Тревници

1130

Ампелографија II

1132

Технологија на вино I

1134

Менаџмент во лозароовоштарско производство

1136

Eнтомологија со фитофармација

1138

Производство на трпезно грозје

1140

Прописи во агроеколошко и органско земјоделство

1143

Еколозарство

1145

Облагородување на винова лоза

1147

Технологија на вино II

1149

Технологија на алкохолни пијалаци

1151

Преработка на овошје

1153

Фертиригација

1155

Деградација и заштита на почвите

1158

Маркетинг на земјоделски производи

1160

Хемиско-физички опасности во храна

1162

СОДРЖИНА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

втор и трет циклус на студии
Агроклиматологија
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот на интеракција помеѓу времето и земјоделските култури,
домашните животни, растителните болести, и корисните и штетните инсекти во екосферата.
Содржина на предметната програма:
1.Вовед ,Појава и развој на метеорологијата климатологијата и агроклиматологијата
2. Предмет ,задачи и методи на изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови

1059

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

10
70

часови
часови

60

бодови

20

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov
Y.I., Lomas J., Primalut
B.

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

2001

Агрометеорологија со
климатологија
Практикум по
агроклиматологија
Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација во лозарското производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Живко Давчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство, Градинарство итн..
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за основните карактеристики на погонските и приклучните машини во
овоштарското и лозарското производство, нивно правилно агрегатирање, искористување, правилна
нивна експлоатација, ракурање, сервис и ремонт, проучување на законитостите на линиите на
машини за преработка на бело и црвено грозје.
11. Машини за уредување на терен, уредување на земјиште за лозови насади. Машини за риголовање
на терен, Машини за калемење, машини за садење на лозов насад. Опрема и механизација за
поставување на конструкција на системи за одгледување на лозов надсад.Машини за основна
обработка на лозови насади
Машини за дополнителна меѓуредна и редна обработкаМашини за растурање и депонирање на
органско и вештачко ѓубриво.Машини и апарати, опрема за различни начини за
наводнувањеМашини и апарати на заштита на растенијатаМашини и опрема за зимска и летна
резидбаМашини за берба на лозов насадЛинија на машини и опрема во винарството,
гроздомелачки, сулфур дозатори, внатрешни транспортери.Линија машини и опрема во
винарството, цедилки, преси, филтри за вино.Линија машини, опрема за филтрирање,
стабилизација, полнење, етикетирање.Одржување, сервис, ремонт на механизација и
опремаЕксплоатациони карактеристики на механизацијата и опремата во лозаро-винарството.
Антикорозивна заштита на машинита и опремата во лозаро-винарството
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р Живко Давчев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
d-r Mirko Urosevic,
d-r Milovan Zivkovic
2.

Проф.д-р Живко Давчев

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Механизција во
лозароовоштарско
производство

Земјоделски
Факултет Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Mehanizacija
vocarskovinogradarske
proizvodnje
Експлоатација на
земјоделската
техника

Poljoprivredni
fakultet u Beograd

2009

Факултет за
земјоделски науки и
храна во Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
11. Содржина на предметната програма:
Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот, атомското јадро и електронската
обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички модел на атомот, класификација
на елементите во периодниот систем, структура на молекулата, хемиски врски и валентност,
хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и редукција, колоидни
системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и,
неорганска хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Процесна техника
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Иле
8.
Наставник
Доц.
ИлеЦанев
Цанев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн...
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 време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц.д-р Иле цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника –
интерна скрипта
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
Активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за бизнис
и економија

Економски
Факултет

1999

1068

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и Винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7 Број на ЕКТС
6
I семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

втор и трет циклус на студии
Ботаника
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
средно образование
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.
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.

13.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Услов за потпис и полагање на завршен
Редовност на вежби и предавање на хербар
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче
2.

Р. Групче, Е. Лозинска

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Издавач

Година

НИО“Студентски
збор”,Скопје

1994

Практикум по
ботаника-анатомија
на растенијата,
Скрипта за
лабораториски вежби
по ботаника наменета
за студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за
предавања наменета
за студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Универзитет
“Кирил и
Методиј”, Скопје

1983

Наслов

Издавач

БОТАНИКА
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
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 /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Цане Стојковски
Проф. д-р Соња Ивановска
Доц.
д-р
Проф.
д-рЉупчо
ЉупчоЈанкулоски
Јанкулоски
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.
22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

10
до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска С.,
Скопје

2002

Интерна скрипта за
вежби - Работна
тетратка по
генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак
принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова
2.

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

3.

Krohne D.T.

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

75

часови

90

бодови

5

бодови

5

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Benjamin/Cummings
Science Publishing.
Wadsworth
Publishing Company.

2000

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams

Oxford University
Press,
New York

1997

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.
General ecology

Ecology of Fresh
Waters
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Прва година /
7 Број на ЕКТС
II семестар
.
кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф. д-р Катерина Беличовска
Доц. д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.,
Беличовска К.
2.
Списанија
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на
животните 1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
втор семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
ТунаАждерски
8.
Наставник
Проф.
Јован
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
(D)
од 71 бода до 80 бода

1079

8

(осум)

(C)

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Изработена семинарска работа
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски факултет
Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроменаџмент
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Котевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Стекнување знаење за основните функции на менаџментот, развојот на теоријата на
менаџментот . организациските форми во земјоделското производство, како и за користењете на
напредната информатичка технологија за зголемување на извршувањето
 Стекнување основни вештини за анализа на опкружувањето на менаџментот, СВОТ анализа, како
и составување на бизнис план
11. Содржина на предметната програма:
2. Менаџери и управување: Што е менаџмент. Зошто се изучува менаџментот. Цел на менаџментот
- ефикасност и ефективност. Менаџмент функции. Нивоа и вештини на менаџерите. Најнови
промени во менаџмент практиките. Предизвици за менаџментот во глобалното опркужување.
Фактори и специфичности на земјоделското производство.
3. Еволуција на мислата за менаџмент: Теорија на научен менаџмнет. Административна теорија.
Бихевиористичка теорија. Теорија на научен менаџмент. Теорија на организациско окружување.
4. Менаџмент опкружување: Што е глобално окружување. Посебно окружување. Општо
окружување. Променливо глобално окружување. Улогата на националната култура.
5. Менаџерот како планер и стратег: Планирање и стратегија. Значење на планирањето. Нивоа и
видови на планирање. Определување на мисијата и целите на организацијата. Формулирање на
стратегија. Планирање и имплементирање на стратегијата.
6. Управување со организациската структура и култура: Организациска структура. Групирање на
задачите во работи. Групирање на работите во функции и сектори. Организациска култура.
7. Координација: Дефиниција. Суштина на координацијата. Видови координација. Фактори кои
влијаат. Принципи и методи на координирање. Менаџерите како координатори.
8. Организациска контрола и промени. Што е организациска контрола. Значење. Системи на
контрола. Процесот на контрола. Контрола на резултатите. Контрола на однесувањето.
Организациска промена.
9. Менаџмент на малиот бизнис: Дефиниција. Карактерот на малите претпријатија. Подрачја на
делување. Карактеристики на сопствениците на малите претпријатија. Создавање ефективен мал
бизнис. Проблеми, неуспеси и замки во менаџментот со малиот бизнис. Предности и слабости на
малиот бизнис.
10. Легална структура: Организациски форми во земјоделското производство. Семејно земјоделско
стопанство (дефиниција, типологија и моментална состојба). Земјоделски задруги (само
дефиниција). Трговски друштва (дефиниција, форми на ТД и управување).
11. Користење на напредна информатичка технологија за зголемување на извршувањето:
Информации и менаџерска работа. Револуција во информационата технологија. Видови
менаџмент информациони системи. Влијание и ограничување на информационата технологија.
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 и/или
групни семинарски задачи, одбрана на проектна задача и консултации.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
10
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Gareth R. J., J.M. George
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Галев, T., Б. Арсовски

2.

Кралев Т.

3.

Шуклев Б.

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Современ
менаџмент

Глобал
Комуникации,
Скопје

2008

Наслов

Издавач

Година

Организација на
земјоделските
стопанства и
организација на
сточарското
производство
Основи на
менаџментот

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје

1990

Центар за
интернационален
менаџмент, Скопје
Економски
Факултет, Скопје

1995

Менаџмент
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов , Проф. д-р Александар Узунов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија со основи на петрографија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јосиф Митрикески
Проф. д-р Татјана Миткова, Доц д-р Миле Маркоски
Проф. д-р Татјана Миткова
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
Содржина на предметната програма: Дефиниција и некои основни карактеристики на почвата.
Создавање на минералниот дел на почвата. Минерали. Стени. Распаѓање (детритација) на
минералите и цврстите стени и образување на реголит. Минералошки состав на почвата. Механички
состав (текстура на почвата). Создавање на 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 лозаровинарското производство.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(f)
(бодови/оценка)
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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

1085

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓорѓи

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Педологија

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
Published by Oxford
University Press, Inc.
198 Madison Avenue,
New York, 10016

1993

Наслов

Издавач

Година

Handbook of Soil
Science
Soil Science and
Management
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

University of
Cambridge, 5th Edition
Poljoprivredni fakultet,
Beograd

2009

Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad

2004

2.

Митрикески Ј., Миткова
Татјана

Практикум по
педологија

3.

Robert E. White

Understanding
Vineyard Soils

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Edward J. Plaster

3.

Miodrag Zivković.,
Aleksandar Gjorgjević

4.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и Винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
III семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
2.
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
3.
Џекова и сор.
4.
Божидар Николиќ
5.

22.2

David L. Nelson, Michael
M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Биохемија –
авторизирана скрипта

ФЗНХ

2007 - 2011

Водич низ практична
настава по биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

Биохемија
Биохемија

Форум
Медицинска књига
- Београд

2003
1985

Lenninger principles of
biochemistry

Freeman &
Company

2008

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry
accompanier to
students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо овоштарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за морфологија на овошните растенија, биолошки развој на овошните растенија
и еколошки основи на овошните растенија
11. Содржина на предметната програма:
Предмет, потекло, ширење и историски развој на овошните растенија, стопанско значење на
овоштарството. Класификација на овошните растенија. Морфологија на овошните растенијакоренов систем, надземни вегетативни органи. Генеративни органи на овошните растенија.
Филогенетски и онтогенетски развој на овошните растенија. Животен циклус на овошните
растенија. Годишен циклус во развојот на овошните растенија. Период на зимско мирување и
период на вегетација. Фенофази во вегетациониот период. Диференцирање на цветни пупки.
Органогенеза кај овошните растенија. Неродност кај овошните растенија. Фенолошки набњудувања.
Улога на еколошките фактори во овоштарството. Улога на географско-топографски фактори, Улога
на почвата во овоштарството. Улога на метеоролошко-климатски елементи во овоштарството.
Влијание на ниски температури врз овошните растенија. Влијание на елементарните непогоди во
овоштарството.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Станковиќ Д. Јовановиќ
М.
2.
Лучиќ П. Ѓуриќ Г., Мичиќ
Н.

9

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби

(девет)

(B)

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо
овоштарство

Печатница 2Август, Штип

2011

Наслов

Издавач

Година

Општо воќарство

Научна књига,
Београд
Нолит Београд

1990

Воќарство I
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
трет семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
30
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Јован
Аждерски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски
институт-Скопје

2008
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Општо лозарство
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Втора година
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со значењето на лозарството за РМ, потекло на виновата лоза,
распространетоста во Европа и светот, лозарски реони и виногорја во РМ, органи на виновата лоза,
фенофази од развојот на лозата, влијание на агроеколошките фактори врз развојот на лозата.
Содржина на предметната програма:
Вовед и значење на лозарството. Потекло на виновата лоза. Распространетост на виновата лоза во
Европа и светот. Лозарството во Р.М застапеност по реони и виногорја. Органи кај виновата лоза,
корен, градба, функции и значење во вкупниот развој на лозата. Стебло, ластари, видови, градба,
функција. Лист, градба, видови, функција, значење, окца и пупки. Цвет, видови, витици, грозд и
семка, функција и значење. Годишен биолошки циклус на лозата, период на вегетација со сите
фенофази. Период на мирување - зимски одмор. Климатски услови и нивното влијание врз развојот
и плодоносењето кај лозата. Почвени услови и нивното влијание врз развојот на коренот и
плодоносење кај лозата. Повреди на лозата од непогоди и нега наповредени лози. Агротехнички
мерки: обработка на почвата, ѓубрење, наводнување и заштита од болести, штетници и плевели.
Ампелотехнички мерки. Одредување зрелост на грозјето, берба, пакување и транспорт.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

од 81 бода до 90 бода

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.

2010
2000
2002

1985

Градина – Ниш

1972 - 1974

Београд

1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

втор и трет циклус на студии
Наводнување на винова лоза
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година;
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф.
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Предуслови за запишување на
Пожелни се претходни општи предзнаења за растителното
предметот
производство (почва-вода-растение).
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за мерката наводнување и нејзиното влијание врз зголемувањето на приносите
кај виновата лоза. Особен осврт ќе се даде на правилното и рационално наводнување, а покрај тоа
студентите ќе се запознаат и со меѓусебното влијание на почвата : водата : растението.
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 виновата лоза односно кога да се наводнува, колку вода да се даде на
културата и на кој начин да се даде истата односно која техника на наводнување да се примени.
Содржина на предметната програма:
Вовед во наводнувањето. Значење на наводнувањето за земјоделското производство.
Наводнувањето во светот и 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, Блени 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 бразди. Наводнување со плавење. Наводнување со прелевање. Наводнување со
вештачки дожд. Микронаводнување (Наводнување со систем капка по капка и микродождење).
Хемигација-Фертиригација. Квалитет на водата за наводнување. Физички, биолошки својства на
водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за определување на квалитетот на водата за
наводнување. Класификации на водата за наводнување. Пристап на определувањето на водата за
наводнување според FAO. Претпоставки на кои се базираат препораките за определување на
квалитетот на водата. Квалитет на водата и екологија. Наводнување на млад лозов насад.
Наводнување на вински сорти на лоза. Наводнување на трпезни сорти на лоза.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

60

бодови

10

бодови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски И.
2.

Иљовски, И., Чукалиев,
О.,

3.

Чукалиев, О.,
Танасковиќ В.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
2.

Bošnjak, Đ.,

3.

Dragović, S.,

30

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало за
студенти
Практикум по
Наводнување,

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје

2002

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

Интерна работна
тетраткаФакултет за
земјоделски
науки и храна Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih
useva,

Univerzitet u
Novom Sadu, Novi
Sad
Univerzitet u
Novom Sadu,
Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Naučni institut za
ratarstvo i

1976

Navodnjavanje
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4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

8.

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

9.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнување
за производство на
растителни култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина
во Р. Македонија,
Брошура
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,

1099

povrtarstvo, Novi
Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

2007

2007

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје

2003

Програма за
развој на
обединетите
нации (UNDP)

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Подигнување и одгледување на овошни насади
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Втора година/
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марјан Кипријановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за подигнување и
одгледување на овошни насади
11. Содржина на предметната програма:
Избор на локации за овошни насади. Подготвување на површината за подигнување на овошни
насади. Подготвителни мерки за за садење на овошни насади. Садење на овошни насади. Потпорни
конструкции во овошни насади. Одгледување на овошни насади. Резидба на овошните растенија.
Формирање на круни. Видови на круни. Резидба на родни овошки. Подмладување и прекалемување
на овошни растенија. Проредување на цветови и плодови. Одгледување на овошни растенија во
затворени простори. Заштита на овошни насади од мразеви и град. Одржување на површината во
овошните насади. Поткултури во овошни насади. Специфичности во ѓубрење и наводнување на
овошните 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 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ристевски Б.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Станковиќ Д. Јовановиќ
М.
2.

Лучиќ П. Ѓуриќ Г., Мичиќ
Н.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Подигање и
одгледување на
овошни насади

БИГГОС, Скопје

1995

Наслов

Издавач

Година

Општо воќарство

Научна књига,
Београд

1990

Воќарство I

Нолит, Београд

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технолошка микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се добијат сознанија за улогата на микроорганизмите пти конзервиранјето на земјоделските
производи и нивна заштита од расипување
11. Содржина на предметната програма:
Микроорганизми и микробиолошки процеси во млекото и производи од млеко
Микроорганизми и микробиолошки процеси во месо и производи од месо и риби
Микроорганизми и микробиолошки процеси во овошјето и зеленчукот
Микроорганизми и микробиолошки процеси во безалкохолните и алкохолните пијалоци
Микроорганизми и микробиолошки процеси во зрното, брашното и тестенините
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+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
2.

22.2

Ј. Зибероски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
микробиологија
Микробиологија
на храна

Табернакул

2006

Наслов

Издавач

1103

Интерна скрипта

2009
Година

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Општо поледелство со агроекологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Звонко Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Екологија,
предметот
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 No-till 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Костов, Т.

2.

22.2

Костов, Т.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милојиќ, Б.

бодови
бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо
поледелство

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Земјоделски
факултет
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”

2003

Наслов

Издавач

Година

Ратарство

Научна књига,
Београд
Научни институте за
ратарство и
повртарство,
Пољопривредни
факултет, Нови Сад
Универзитет у Бања
Луци,
Пољопривредни
факултет
Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
Nakladni zavod
znanja, Zagreb

1987

Општо
поледелство со
агроекологија
(практикум)

2.

Маринковиќ, Б., Хаџиќ,
В., Убавиќ, М.

Ратарство

3.

Тодоровиќ, Ј и Божиќ, Д.

Опште ратарство

4.

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

Ratarstvo
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Мелиорации со заштита од ерозија
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Проф. д-р
Вукелиќ Шутоска
Наставник
Проф.
д-рМарија
Ацо Гичев
Предуслови за запишување на
Предзнаења од фундаменталните агрономски дисциплини.
предметот
Пристап до интернет и до стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подлогите во мелиорациите (хидрологија и хидраулика); одводнување;
наводнување, проекти за мелиорации и ерозија
Стекнување основи да го оддржуваат оптималниот воден режим на земјиштето, а со цел за
создавање на поволни услови за растење и развој на растенијата.
Содржина на предметната програма:
Воведен дел. Подлоги во мелиорациите, хидрологија, водата нејзините својства, површински води,
земјишни води, движење на водата во земјиштето. Хидраулика, основни поими, водоспроводници и
начин на пресметка на некои елементи на нивниот протекувачки профил, пресметка на брзината,
пресметка на пресекот. Основи на хидрометрија, мерење на нивото на водата, мерење на брзината
на течењето на водата, мерење на протеци, садови, водоизливи, преливи и.т.н.. Одводнување,
причини за превлажнување на почвата, недостиг на воздух во почвата, снижување на
температурата на почвата, формирање на плитки ризосфери, влијание врз приносот кај
земјоделските култури. Влијание на одводнувањето врз почвата и растението, методи на
одводнување, основни принципи. Дренажи критериуми, објекти на дренажен систем, изведување на
дренажа. Отворена каналска мрежа, објекти во системот за одводнување, одржување и
експлоатација на одводните канали. Наводнување; општа шема (модел) на системот за
наводнување, извори и зафат на вода. Употеба на подземната вода за наводнување. Класификација
на начинот на наводнување. Мелиорации на солени почви. Проект за мелиорации, мелиоративно
педолошка студија, земјоделска основа, главен проект, постапка за реализација на проектот.
Дефиниција на ерозијата и конзервацијата, штети од ерозија, состојба на ерозијата во светот и кај
нас. Дијагностицирање на ерозијата, општи поими и основни форми, ерозија од вода. Ерозија од
ветер, мерки против ерозијата, рекултивација на оштетените земјишта, проект за рекултивација
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ацо Гичев
2.

Ацо Гичев

3.

А. Гичев, М. ВукелиќШутеска, Н. Георгиев,

4.

А. Гичев. Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Дренажни линии

Современост,
Скопје
Гоце Делчев,
Скопје
Гоце Делчев,
Скопје

1992

Дата Понс

2003

Издавач

Година

Мелиорации со
заштита од ерозија
Практикум по
мелиорации со
заштита од ерозија
Мелиорации со
заштита од ерозија
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

втор и трет циклус на студии
Производство на овошен саден материјал
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна
Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
IV семестар
кредити
Проф. д-р Марјан Кипријановски

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за начините на размножување на овошните растенија и технологија на
производство на саден материјал од пооделни овошни видови
Содржина на предметната програма:
Организирање на овошен расадник. Уредување и подготовка на површината. Размножување на
овошни растенија по генеративен пат. Размножување на овошни растенија по вегетативен пат.
Вегетативно размножување на туг корен – калемење. Производство на питомки-калем гранки.
Подлоги за поедини овошни растенија. Алат и прибор за калемење. Начини и време на калемење.
Подигнување и одгледување на растило. Вадење, класирање и пакување на садниот материјал.
Производство на сертифициран саден материјал. Специфичности во производство на садници од
јаболчест, коскести, јаткаст, јагодести и суптропски овошни видови.
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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен

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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Присуство на предавање и вежби
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Колеќевски П., Ристевски
Б. Кипријановски М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mišić P.
2.

Hartman H., Kester D.,
Davies F.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Производство на
овошен саден
материјал

Печатница 2Август, Штип

2004

Наслов

Издавач

Година

Podloge vočaka

Nolit Beograd

1984

Plant propagation,
principles and
practices (Fifth
edition)

Prentice-Hall Inc.
Englewood Cliffs,
New Yersey, USA

1990
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Производство на лозов саден материјал
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус студии
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
V Семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со начините на размножување на виновата лоза, производството на
лозов саден материјал и репроматеријал, чување и употреба.
Содржина на предметната програма:
Вовед во размножување на лозата, генеративно размножување. Запознавање со вегетативното
размножување, размножување со положници и резници. Матичник на лозови подлоги, потпори во
матичникот. Одгледување и нега на матичникот (матичник за лозови подлоги и сортиментско лозје).
Берба на резници, трапење и чување на резници, пакување и транспорт. Градежни објекти на
расадникот (калемарница, стратификала, оранжерии, базени, ладилник и придружни објекти).
Калемење на виновата лоза на зрело на стално место. Калемење на виновата лоза на стално место
на зелено (начини и техника). Производство на лозов калем - рачно и машинско калемење. Начини
на стратификување (класично, вода, електростратификување). Садење и нега на калемите во
вкоренилиште. Вкоренување на калеми во хидропон. Индустриско производство на лозов калем.
Вадење, класирање, трапење и чување на калемите. Пакување и транспорт на калеми.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

1111

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Исхрана на винова лоза
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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.
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 NPK 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 виновата лоза.
15. Специфичности во исхраната на вински и десертни сорти винова 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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2007

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта
за предавања
Интерна скрипта
за вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

4.

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije

Универзитет Кирил и
методиј, Скопје
Zavod za udžbenike,
Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

Agrohemija

Partenon, Beograd

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.
2.

Различни автори

бодови
(F)
(E)

2009
1996

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

1995

Научни списанија
и публикации
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Билјана Кузмановска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, лозарство.
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 лозата, заедно со мерките за
нивно сузбивање.
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.
Псеудомикози: Царство Chromista, Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Ред: Peronosporales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, Класа: Archiascomycetes, Ред: Taphrinales,
КласаIII: Filamentous Ascomycetes, Ред: Erysiphales, А: Pyrenomycetes, Редови: Diatrales,

Xylariales

-

12.

13.
14.
15.

Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Редови: Dothideales, C:
Discomycetes, Ред: Leotiales
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes, Родови: Coniella, Fusarium,

Phomopsis, Verticillium.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Agaricales.
Бактерии Род: Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Xylophilus
Бактерии Род: Rhizobium (sin. Agrobacterium), Xylella.Останати фитопатогени прокариоти

(фитоплазми)
Вируси Вируси на виновата лоза
Методи на учење:
Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пејчиновски Филип,
Митрев Саша
2.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

3

Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

4.

Арсениевиќ Момчило

5.

Шутиќ Драгољуб

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата –
растителната микологија,
растителната
бактериологија,
растителната
вирусологија и заштита
на растенијата

80

бодови

10

бодови

10

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2007

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
“Научна књига” –
Београд
Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

2002

Фитопатогене
бактерије
Вирозе биљака –
специјален дел

1992
1995

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Градинарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Гордана Попсимонова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, ботаника,
предметот
општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за потекло, класификација и одгледување на зеленчук, нови технологии,
специфики на одделни култури. Стекнување основни вештини за советодавни услугипри
одгледување на зеленчук за комерцијална намена.
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед во градинарство
 Хранливи вредности на зеленчукот
 Потекло и глобална дистрибуција и потрошувачка
 Сегашна состојба со производството на свеж зеленчук во Македонија
 Услови за одгледување на зеленчукот.
 Почва – структура, плодност, експозија, pH, EC
 Вода – системи на наводнување
 Економски фактори – репроматеријали, работна сила и механизација.
 Агротехнички мерки за производство на зеленчук – општи, специјални и специфични.
 Значење на производство под заштитени простори, состојба на производството под
заштитени простори во Македонија и во светот
 Избор на локација и организирање на заштитени простори.
 Видови на заштитени простори, конструкции и специфики на покривни материјали
 Услови за успевање на градинарските култури под заштитени простори
 Берба, пакување, чување на зеленчукот, пакување и транспорт
 Свежи и конзервирани градинарски производи/ правилници
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: дискусија, класични предавања подржани со видео
презентации, работа на практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Практичната работа се реализира преку посета на ралични типови заштитени.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Pierce Lincoln C
2.
3.

22.2

4.

Dennis R. Decoteau
By Maynard, Donald
N., Hochmuth,
George J., Knott's
Christopher Brickell

5.

Dorling Kindersley

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Joseph Harris

2.

John Harrison

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)
Положени тестови и семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Vegetables:
characteristics,
production and marketing
Vegetable Crops
Handbook for Vegetable
Growers

John Wiley and Sons

1987

Prentice Hall
Wiley Interscience
Publications, New
York
Publisher: Dorling
Kindersley

1999
1988

RHS Complete Gardener's
Manual

Dorling Kindersley

2011

Наслов

Издавач

Година

Gardening for Young and
Old - The Cultivation of
Garden Vegetables in the
Farm Garden
The Complete Vegetable
Grower

Kessinger Publishing

2009

Right Way

2011

RHS Encyclopedia of
Gardening (RHS)
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Овошни култури
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Проф. д-р Тошо Арсов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Познавање на биологијата на овошните растенија и
предметот
овоштарското производство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење за морфолошките карактеристики на овошните култури, позначајните сорти,
технологии на производство, берба и постбербени технологии на овошјето и пооделните овошни
видови.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, стопанско значење на овошјето. Морфолошки карактеристики на овошните култури.
Технологии на производство на пооделните овошни култури. Берба и посбербени постапки со
овошјето. Ботаничко помолошка класификација на овошните видови. Пооделни овошни видови и
сорти со нивни еколошки барања.
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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
Минимум 42 бода

10

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановски М., Арсов
Т.
2.
Групчев М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Овоштарство

Интерна скрипта

2009

Овошјето од
берба до
потрошувачот

Скопје

1991

Наслов

Издавач

Година

1119
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Подигнување и одгледување на лозови насади
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Петар Христов
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со припремата на теренот, припремата на материјалот за подигнување
на нови лозови насади, системи и начини на резидба, потпорни конструкции и одгледување и
одржување на лозовиот насад.
Содржина на предметната програма:
Припрема на терен за лозов насад, чистење од камења, плевели, рамнење на терен. Рачно и
машинско риголовање на површината за лозов насад. Парцелирање на површината. Распоред на
садење на лозите (шема на садење). Приготвување на материјалот за садење и класично садење.
Садење на парафиниран и непарафиниран калем (рачно и машински). Нега на младите насади до
прородување (прва, втора и трета година). Видови на потпори за виновата лоза. Поставување и
одржување на потпорна конструкција. Системи за одгледување. Влијание на водата и хранливите
материи врз приносот и квалитетот на грозјето. Резидба на виновата лоза и планирање на принос.
Примена на зелени операции во лозовите насади.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет) (F)
(бодови/оценка)
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

1120

7
8
9

(седум)
(осум)
(девет)

(D)
(C)
(B)

содржина
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

1121

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2010
2000
2002

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Енохемија
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Михаил Петков
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за хемиските компоненти кои се содржат во виното. Запознавање со методите
за определување на хемискиот состав на виното и алкохолните пијалоци.
Содржина на предметната програма:
Зрелост на грозјето и квалитет. Сензорни карактеристики при зрелоста. Хемиски состав на грозјето.
Хемиски состав на виното. Водороден јон и врзани киселини. Карбохидрати. Алкохол и екстракт.
Фенолни компоненти и боја. Азотни компоненти. Сулфурни соединенија. Сулфур диоксид и
аскорбинска киселина. Испарливи киселини. Методи за определување на количината на хемиските
компоненети во грозјето и виното. Бистрила. Тапи и буре. Винарска хигиена.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(C)
(B)
(A)

од 61 бода до 70 бода

19.
20.

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

7

Mакедонски
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury F.S.
2.
P. Ribereau-Gayon, D.
Dubourdieu, B. Doneche,
A. Lonvaud.
3.

P. Ribereau-Gayon, Y.
Glories, A. Maujean, D.
Dubourdieu.

4.

Драган Настев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир

Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Wine analysis and
production
Handbook of
Enology - Volume
1: The Microbiology
of Wine and
Vinifications
Handbook of
Enology - Volume
2: Stabilization and
Treatments.
Технологија на
виното

New York, Chapman &
Hall
ISBN-10: 0470010347
ISBN-13: 9780470010341

1994

ISBN-10: 0471973637
ISBN-13: 9780471973638

2006.

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање

1123

2006.

1984

Меѓународни
списанија и
публикации
Агринет
Прометеј
- Нови Сад

2010
2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Ампелографија I
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета година
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот ги воведува студентите во ботаничка припадност на виновата лоза, класификациите и
распространетост на родот Vitis. Ги запознава со методите за распознавање на подлогите и сортите,
поделба, значење и изучување на подлогите.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, предмет и значење, историски развој на ампелографијата. Практични и теоретски задачи на
ампелографијата. Класификација на фамилијата Vitaceae. Класификација и карактеристики на родот
Vitis. Класификација на сортите винова лоза.Ампелографски методи за опис на сортите и подлогите
винова лоза. Ботанички опис. Агробиолошки карактеристики. Технолошки карактеристики. Лозни
подлоги - Американски видови лози. Хибриди помеѓу Berlandieri и Riparia
Хибриди помеѓу Riparia x Rupestris
и Berlandieri x Rupestris. Сложени хибриди, европско
американски хибриди, избор на лозни подлоги. Избор на лозни подлоги.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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
Редовно присуство на предавања и
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содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство

1125

Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Берба и постберни технологии на овошје
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф. д-р Тошо Арсов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Познавање за производството на овошје
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење застандардите кај овошните видови, бербата на овошјето и технологиите на
складирање и чување, како и промените кои настануваат за време на чувањето.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, значење на плодовите во исхраната на лугето, биолошки особини на плодовите. Механички
и хемиски состав на плодовите. Зрелост и видови на зрелост. Берба и начини на утврдување на
времето и начини на берба. Чување на овошјето и типови на плодочувалишта. Физиолошки и
биохемиски процеси за време на чувањето. Заболувања и промени на плодовите за време на
чувањерто. Стандарди и стандардизација на плодовите
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, дискусии,изработка и презентација на
групни и идивидуални семинарски задачи и практична работа.
Вежбите ќе се реализираат со изведување на практични операции во лабораторија и во овошни
насади.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Групчев М.
2.
3.

22.2

Миновски Д.

Гвозденовиќ Д.,
Давидовиќ М.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Овошјето од
берба до
потрошувачот
Стандардизација
и чување на
овошјето
Берба, чување и
паковање воча

Скопје

1991

Скопје

1979

Београд

1990

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година/VI
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
75

часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Тревници
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
. Кредити
Проф. д-р
Татјана
Прентовиќ
8.
Наставник
Проф.
д-р
Петре
Ивановски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Агрохемија
предметот
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)
Редовна посета на часовите и вежбите во лабораторија
и на терен.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература Постои сооодветна и доволна
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ивановски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сета постојна литература
за тревници

Наслов

Издавач

2000

Фуражно
производство
Наслов
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Ампелографија II
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна скопје

Прв циклус на студии
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење од распознавање на сортите и нивните карактеристики. Стекнување основни
вештини за распознавање на сортите со примена на методите за опис на сортите со методите на
OIV. Практично запознавање со сортите.
Содржина на предметната програма:
Вовед, значење и цел на лозарството. Класификација на сортите винова лоза. Технолошки
карактеристики на сортите. Улога и значење на сортите винова лоза. Сорти кои обезбедуват
суровина за црвени вина. Сорти кои обезбедуват суровина за црвени вина. Сорти кои обезбедуват
суровина за црвении вина. Сорти кои обезбедуват суровина за бели вина. Сорти кои обезбедуват
суровина за бели вина. Многу рани и рани трпезни сорти. Средно доцни и доцни трпезни сорти.
Многу доцни трпезни сорти. Бессемени сорти. Директно родни хибриди. Фактори кои влијаат врз
квалитетот на грозјето. Динамика на зреење, берба. Реонизација на лозарството во Република
Македонија.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Технологија на вино I
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус на студии
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Михаил Петков
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за производство на вино, Стекнување основни вештини за примарна
преработка и добивање на млади вина.
Содржина на предметната програма:
Основни познавања за виното и стопанско значење. Винарството во светот. Винарството во
Република Македонија. Вински региони. Винарски визби. Опрема во винарството. Класификација на
виното. Суровина за производство на вино и карактеристики. Берба на грозје и примарно
производство. Употреба на SO2 во винарството. Употреба на енолошки средства. Алкохолна
ферментација. Тивка ферментација. Малолактичка ферментација . Производство на бели суви вина.
Производство на розе суви вина. Зреење на бели и розе вина.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(C)
(B)
(A)

од 61 бода до 70 бода

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury F.S.
2.
P. Ribereau-Gayon, D.
Dubourdieu, B. Doneche,
A. Lonvaud.
3.

P. Ribereau-Gayon, Y.
Glories, A. Maujean, D.
Dubourdieu.

4.

Драган Настев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Wine analysis and
production
Handbook of
Enology - Volume
1: The Microbiology
of Wine and
Vinifications
Handbook of
Enology - Volume
2: Stabilization and
Treatments
Технологија на
виното

New York, Chapman &
Hall
ISBN-10: 0470010347
ISBN-13: 9780470010341

1994

ISBN-10: 0471973637
ISBN-13: 9780471973638

2006.

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
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1984

Меѓународни
списанија и
публикации
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент во лозароовоштарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Економија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во основи на организација на лозароовоштарско
производство
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Содржина на предметната програма:
Вовед во организација на л.о. производство
Формирање на земјоделски стопанства
Реонизација на земјоделско производство
Специјализација и интензификација на земјоделски стопанства
Нормирање на трудот
Наградување на трудот
ХТЗ на трудот
Системи на раководење
Организација на земјишна територија за л.о. производство
Организација на работни процеси во л.о.производство
Нормативи во л.о. производство
Анализа на резултати во л.о. производство
Проценка на основни средства во л.о. производство
Инвестициона програма за л.о производство
Инвестициона програма за л.о. производство
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Крстевски В, Ѓошевски Д.

2.

22.2

Ѓошевски Д, Крстевски В.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Организација на
лозароовоштарско
производство –
основен учебник
Организација на
лозароовоштарско
производство практикум

Универзитет
Св.Кирил и
Методиј Скопје,

1997

Универзитет
Св.Кирил и
Методиј Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Eнтомологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Проф. д-р
Станислава
Лазаревска
Наставник
Проф.
д-р
Миле Постоловски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните карактеристики на
класата на инсектите, како едни од најзначајните економски штетници на земјоделските култури.
Проучување на надворешната и внатрешната градба на инсектите, нивното размножување и развој,
еколошките законитости
Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura,
Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera),
нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклусј и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura.
Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae.
Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura.
Thysanoptera: Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera:
Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina,
Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae,
Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae; Lepidoptera:
Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae,
Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae,
Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae.
Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae,
Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt
4.

Maceljski Milan

5.

Gullan P.J., Cranston P.S.

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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет “Кирил
и Методиј”- Скопје

1987

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna
Entomologija
The Insects – An
Outline of

Универзитет у
Београду
Sveuciliste u Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999

USA

2000

1139

1970

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Entomology
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones
2.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

3.

Jervis and Kidd

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

Наслов

Издавач

Година

Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Pheromones
and their Use in
Pest Management
Insect Natural
Enemies
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.

Chapman&Hall

1998

Chapman&Hall

1998

Chapman &Hall

1996
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Производство на трпезно грозје
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за карактеристиките на трпезните сорти винова лоза, технологија на
производство, берба и складирање. Стекнување основни вештини за распознавање на десертните
сорти, практично запознавање со ампелотехничките мерки и определување на квалитетот.
11. Содржина на предметната програма:
Производство и потрошувачка на трпезно грозје во светот и кај нас. Хранливи лековити вредности
на трпезно грозје. Еколошки услови за производство на трпезно грозје. Производство на рани сорти
трпезно грозје. Производство на средно доцни сорти трпезно грозје. Производство на доцни сорти
трпезно грозје. Производство на многу доцни сорти трпезно грозје. Определување време и начин на
берба. Пакување и транспорт. Чување во ладилник. Искористување на бессемените трпезни сорти.
Квалитетни категории на трпезно грозје. Органолептичко оценување на квалитетот. Производство
на суво грозје. Искористување на отпадното грозје.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен

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
Редовно присуство на предавања и
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петар Христов
2.

Душан Буриќ

3.
4.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
5.
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо лозарство

Макформ Скопје

2002

Виноградарство
I и II
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство

Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд

1972

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
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2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Прописи во агроеколошко и органско
земјоделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година / VII
Број на ЕКТС
7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од екологија
предметот
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+105 = 180 часови
15.
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16.
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17.
Начин на оценување
17.1
Тестови
90
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
5
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
5
бодови
18.
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.

22.2

D. Znaor

International Federation of
Organic Movement
(IFOAM)
3.
Lampkin, N.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nadia El/Hage Scialabba

9

(B)

(девет)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ekološka
poljoprivreda

Globus, Zagreb

1995

Basic Standards

2002

Organic farming

www.ifoam.org/abou
t_ifoam/standards/no
rms.html
Farming Press Books

Наслов

Издавач

Година

Energy use in
Organic Food
systems
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Еколозарство
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Проф. д-р
Крум
Бошков
8.
Наставник
Проф.
д-р
Климе
Белески
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење во технологијата на интегралното и органско производство на грозје и вино.
Запознавање со законската регулатива.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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, 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
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест) (E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Публикации
2.
3.
4.
5.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

IFOAM
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2010
2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Облагородување на винова лоза
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Климе Белески
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за облагородувањето на виновата лоза и методите кои се применуваат во
облагородувањето.Запознавање со вариететите во сортата и нивно издвојување. Запознавање со
методите на селекција кај виновата лоза.
11. Содржина на предметната програма:
Дефиниција, значење и цел на облагородувањето на виновата лоза. Еволуционен развој на
виновата лоза. Систематски единици кај виновата лоза. Аклиматизација и адаптација на виновата
лоза. Цитогенетика на виновата лоза. Значење на почетниот материјал во облагородувањето на
сортите и подлогите винова лоза (колекционирање). Генетска разновидност (центри на потеклогеноцентри. Полово размножување кај виновата лоза. Биологија на цветање, опрашување и
оплодување кај виновата лоза. Наследување на својствата кај виновата лоза. Квантитативни и
квалитативни својства. Фенотип и генотип. Стерилност и инкомпатибилност. Биолошка и еколошка.
Хетерогеност на популациите. Издвојување на вариетети. Методи на облагородување.
Интродукција. Индивидуално одбирање.
Клонска селекција. Хибридизација. Методи на
хибридизација. Хетерозис. Инбридинг. Мутации во облагородувањето и промена на бројот на
хромозоми. Типови на мутации. Полиплоидија. Нови методи на облагородување. Култура на ткиво и
клетки. Култура на ембрион. Метод на андрогенеза. Метод на електрофероза. Метод на фузија на
протопластите. Создавање на сорти со зголемена отпорност на болести, штетници и неповолни
услови на надворешната средина. Признавање и заштита на новосоздадените сорти и подлоги
винова 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миладин Шошкиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опљемењивање
вочака и винове
лозе.
Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Папирус. Београд

1994

Агринет
Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2010
2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Меѓународни
списанија и
публикации
Montpellier.
Градина – Ниш
Београд

2002
2002
1972

1985
1972 1974
1991
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на вино II
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Михаил Петков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за производство на вино. Стекнување основни вештини за примарна
преработка и добивање на млади вина, специјални вина и финализирање на вината.
11. Содржина на предметната програма:
Производство на црвени суви вина. Зреење на црвените вина. Зреење на вината со даб .
Типизирање на вината. Преточување и бистрење на вината. Производство на пенливи вина.
Производство на десертни вина. Производство на архивски вина. Производство на ниско алкохолни
вина. Филтрирање на вината. Стабилизација на вината. Полнење на вината во амбалажа.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

7

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Редовно присуство на предавања и

(седум)

(D)

(осум)
(девет)
(десет)
вежби

(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury F.S.
2.
P. Ribereau-Gayon, D.
Dubourdieu, B. Doneche,
A. Lonvaud.

3.

P. Ribereau-Gayon, Y.
Glories, A. Maujean, D.
Dubourdieu.

4.

Драган Настев

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.
4.

Проф.д-р З. Божиновиќ
Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир

Наслов

Издавач

Година

Wine analysis and
production
Handbook of
Enology - Volume
1: The
Microbiology of
Wine and
Vinifications
Handbook of
Enology - Volume
2: Stabilization and
Treatments.
Технологија на
виното

New York, Chapman &
Hall
ISBN-10: 0470010347
ISBN-13: 9780470010341

1994

ISBN-10: 0471973637
ISBN-13: 9780471973638

2006.

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Ампелографија
Сорте винове лозе
III издање
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2006

1984

Меѓународни
списанија и
публикации
Агринет
Прометеј
- Нови Сад

2010
2000
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на алкохолни пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за различните технологии на производство на алкохолни пијалаци, како и
различни типови на алкохолни пијалаци. Стекнување на основни вештини за изработка на
технолошки шеми, теоретско и практично запознавање со производство на алкохолните пијалаци.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци. Дестилерии.
Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. Суровина за производство на алкохолни
пијалаци, грозје, овошје, поледелски производи. Производство на суровина за дестилирање.
Дестилација, хемиски и физички промени при дестилирањето. Технологија за производство на
алкохолни пијалаци од грозје. Технологија за производство на алкохолни пијалаци од овошје.
Технологија за производство на алкохолни пијалаци од поледелски култури. Технологија за
производство на специјални алкохолни пијалаци. Финализација на алкохолните пијалаци. . Хемиски
состав на алкохолните пијалаци. Сензорно оценување на алкохолните пијалаци. Законска
регулатива во врска со алкохолните пијалаци.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)
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од 91 бода до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nikićević, N., Tešević, V:
2.

Драган Настев

3.
22.2

Zoecklein B.W., Fugelsang
K.C., Gump B.H., Nury F.S.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.
4.

Петар Христов
Душан Буриќ

5.

Проф.д-р З. Божиновиќ

10

(A)

(десет)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Jaka alkoholna pića
– analitika i praksa
(udžbenik)
Технологија на
виното
Wine analysis and
production

Издавач

Година

Београд

2008
1984

New York, Chapman &
Hall

1994

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Општо лозарство
Виноградарство
I и II
Ампелографија
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Меѓународни
списанија и
публикации
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад
Агринет

2002
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2010

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија,
предметот
микробиологија, биохемија, предмети од сродни
технолошки дисциплини, пристап до интернет и до
научно-стручна литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):Студентите се запознаваат со најновите технолошки
постапки за преработка и конзервирање на овошјето.
11. Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
1. Воведно запознавање со наставната дисциплина. Градба на овошјето. Технолошки својства на
овошјето.
2. Механички состав на овошјето.
3. Хемиски состав на овошјето.
4. Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите, созревање
и презревање на плодовите)
5. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко).
6. Подготвителни операции при конзервирање на овошје.
7. Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, сретства за конзервирање органски и неоргански, средства за желирање и згуснување, средства за закиселување, средства за
зацврстување и др. додатоци).
8. Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички).
9. Амбалажа, видови амбалажа.
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
10. Производство на сокови (бистри, матни, кашести).
11. Концентрирани овошни сокови и овошни сирупи.
12. Полупреработки (пулпи, каши, суров матичен сок и сукус).
13. Енергетски пијалаци.
14. Производство на компот, мешан компот, џем, мармалада, слатко.
15. Сушење на овошје.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.

22.2

Гордана Никетић Алексић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

75

часови

60

бодови

25

бодови

15

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
овошје

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

2010

Технологија воћа
и поврћа

Пољопривредни
факултет, Београд

1994

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће,
печурке и
прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни преглед,
Београд

1989

Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1977

- преработките од
овошје и зеленчук,
-адитивите
-начин на
означување на
производите и др

Службен весни на
Р. Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фертиригација
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7 Број на ЕКТС
6
VIII семестар
. кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
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 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
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Burt, C., O'Connor, K.,
Ruehr, T.,

22.1

2.

Чукалиев, О., Танасковиќ
В.,

3.

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

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Fertigation

Irrigation Training
and Research
Center, California
Polytehnic State
University, San Luis
Obispo, California
Интерна работна
тетратка-Факултет
за земјоделски
науки и храна Скопје

1998

ГТЗ, Скопје.

2003

Работна тетратка
за евалуација на
самостојната
работа на
студентите по
предметот
Наводнување
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
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4.

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

5.

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

6.

Иљовски И., Чукалиев О.,

7.

Иљовски И.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bošnjak, Đ.,

22.2

2.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

3.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

животната
средина во Р.
Македонија,
Брошура,
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,
Примена на
фертиригација
преку систем за
микронаводнувањ
е, Брошура,

Програма за развој
на обединетите
нации (UNDP).

2009

United Nations
Educational Scientific
and Cultural
Organization и
Факултет за
земјоделски науки
и храна,
Земјоделски
Факултет, Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Naodnjavanje
poljoprivrednih
useva,
Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Микронаводнувањ
е за производство
на растителни
култури

Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Elsevier

1999

Нампрес

2009

Практикум
по
Наводнување,
Наводнување,
Учебно помагало
за студенти

1157

2002
1992

2007

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

втор и трет циклус на студии
Деградација и заштита на почвите
Лозарство и винарство
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Четврта година /
7.
VIII семестар
Проф. д-р Татјана Миткова
Педологија, Екологија

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
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
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Татјана Миткова

Деградација и
ревитализација на почвата

2011

2.

Филиповски Ѓорѓи

3.

Митрикески Ј., Миткова Т

Деградација на почвата
како компонента на
животната средина во
Република Македонија
Практикум по педологија

Авторизирани
предавања,
ФЗНХ
МАНУ, Скопје

ФЗНХ, второ
издание

2006

Наслов

Издавач

Година

Zastita zemljista od
degradacije
Soil Pollution and Soil
Protection
Soil Science and
Management

Novi Sad

2003

Wageningen

1996

University of
Cambridge, 5th
Edition

2009

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Sekulic Petar., et.al
22.2

2.

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

3.

Edward J. Plaster
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ненад Георгиев , Доц. д-р Марина Нацка
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Странски јазик / Англиски
предметот
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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување

1160

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural
products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемиско-физички опасности во храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Лозарство и винарство
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска, органска
предметот
хемија и аналитичка хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги запознае студентите со хемиските и физичките опасности што може да се јават во храната
како и со мерките за нивната контрола со што се обезбедува производство на безбедна храна.
11. Содржина на предметната програма: Вовед во хемиско-физички опасности во храна-општи поими,
Историја на индустриска преработка на храна, основа, контаминенти- Пестициди, максимално
дозволено количество, прифатлива дневна доза, остатоци од пестициди ефекти врз здравјето,
мониторинг, високо ризични групи, доенчиња, приод на Британија за надзор на пестициди, ЕУ
легислатива, Ветеринарни лекови, антибиотици, хормони, присуство во храна, ефекти врз
здравјето, ЕУ легислатива, перманентни соединенија во животната средина, органски загадувачи во
храна, ароматични јаглеводороди, полициклични ароматични јаглеводороди, диоксини и ПЦБс,
хлорирани ароматични и алифатични јаглеводороди, естери на фтална киселина, ефекти врз
здравјето, неоргански загадувачи на храна, проценка на ризик, метали и металоиди, нитрати и
нитрити во храната, контаминенти при преработка на храна, биолошки токсини, биогени амини,
миграција од материјалите и артиклите за пакување на храна, хемиска миграција и фактори што ја
контролираат, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, контаминенти од
пакувањето, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, токсини што се јавуваат
природно, микотоксини, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, адитиви,
означување, функција на прехранбени адитиви и безбедност, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива,
контролни мерки, сегашни и идни трендови.
Практична настава: Определување на NO3¯ и NO2¯во зеленчук, Определување на NO3¯ и NO2¯во
сувомеснати производи, Определување на pH во конзервирани производи, Определување на јод во
сол, Определување на пестициди во вода, Определување на пестициди во вода, Определување на
тешки метали во сточна храна, Определување на синтетски бои во овошни сокови, Определување
на сорбинска киселина во сос од зеленчук, Определување на киселост во мед, Определување на
содржина на алкохол во алкохолни пијалаци, Определување на вкупна киселост во алкохолни
пијалаци, Определување на бензоати во безалкохолни пијалаци
12. Методи на учење: Теоретската настава се реализира со: предавања во PowerPoint, дискусии,
изучување на практични случаи, изработка на групни семинарски задачи.
Практичната работа се реализира во лабораторија со индивидуална работа на одреден проблем.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови

1162

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

18.

19.
20.
21.
22.

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
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
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J.Trajković, M. Mirić,

2.

Илинка Спиревска,

(пет)
(шест)
(седум)
(осум)
(девет)
(десет)

бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Наслов

Издавач

Година

Хемиско- физички
опасности во храна
интерна скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки и
храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Analiza životnih
namirnica.

Tehnološko –
metalurški fakultet,
Univerzitet u
Beogradu, Beograd
Просветно дело,
Скопје

1983

Хемија на животна
средина,

2002

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) - академски студии за дипломиран земјоделски инженер
/ студиска програма: Лозарство и винарство
Времетраење на студиите:
4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Лозарство, Прехранбена технологија
Научна област: Органографија, Ампелографија, Прехранбено инженерство, Друго (Винарство,
Производство на алкохолни пијалоци итн.)
•
•

7200 часови
Одбрана на дипломски труд
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•
•

Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: Лозарство
со винарство
Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии

Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое
се надоградува врз база на општото средно образование, особено во
основните подрачја на земјоделската наука и пракса, производството
и контрола на храната, како и сродните природни, технички и
агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања на
производство на грозје, преработки од грозје и винарство.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на производство на грозје,
преработки од грозје и винарство, законската легислатива, ги следи
новите текови и трендови.
- Покажува практични и теоретски знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да интерпретира
лабораториски и теренски резултати, да дава препораки, да работи
индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во производството на
квалитетна и еколошки здрава храна со професионален пристап во
производство на грозје, преработки од грозје и винарство.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и анализира
проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски резултати, да
развива практични и теоретски решенија и препораки, да помага во
спроведување на законската легислатива поврзана со полето на
студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
- Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации од релевантни достапни податоци.
- Покажува способност за лична проценка на ситуации во рамките на
полето на студирање.
- Покажува способност да врши препознавање на приоритетите кога
решава практични или теоретски проблеми, да превземе активност
на база на сопствено искуство, да изнајде соодветно решение.
- Покажува способност за дискусија и комуникација со земјоделски
производители, колеги, менаџментот на организацијата или
компанијата, научни работници, вработените од другите сектори и
други.
- Работи тимски, покажува способност за адаптирање кон лица со
различен начин и стил на комуникација.
- Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање и
слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален
развој во различни полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.
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- усогласување, измени и дополнувања ПРИЛОГ 3
ПРЕДМЕТИ:
Хемија

1167

Процесна техника

1075

Микробиологија

1077

Агроклиматологија

1079

Механизација

1081

Развој на хумани ресурси

1083

Статистика

1085

Ботаника

1087

Генетика

1089

Основи на сточарско производство

1091

Зоологија

1093

Основи на економија

1095

Екологија

1097

Анатомија и физиологија на домашни животни

1099

Аналитичка хемија

1103

Биохемија

1105

Квалитет на почви и води

1107

Педологија

1109

Економика на земјоделството

1111

Технологија на говедарско производство

1113

Технологија на овчарство и козарско производство

1115

Технолошка микробиологија

1117

Физиологија на растенија

1119

Самоникнати хранливи и отровни растенија

1121

Наводнување

1123

Исхрана на растенијата

1126

Специјално поледелство

1128

Технологија на производство на свињи

1130

Генетски модифицирани организми

1132

Познавање на овошје и зеленчук

1134

Технологија на млеко и млечни преработки

1137

Технологија на живинарско производство

1140

Познавање на грозјето

1142

Преработка на овошје и зеленчук

1144
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Преработкa на поледелски производи

1146

Технологија на месо и преработки од месо

1148

Пчелни производи

1150

Рибарство

1152

Управување со квалитетот

1154

Микробиолошки опасности во храна

1156

Фитофармација

1159

Квалитет и безбедност на храна за животни

1161

Eнтомологија со фитофармација

1163

Лековити и зачински растенија

1166

Прописи во агроеколошко и органско земјоделство

1168

Рурален развој

1170

Технологија на алкохолни и безалкохолни пијалаци

1172

Хемиско-физички опасности во храна

1174

Хигиена и санитација во производството на храна

1176

Трошоци и калкулации

1179

Здравствена заштита на животните

1181

Маркетинг на земјоделски производи

1184

Фитопатологија со фитофармација

1186

Контрола на квалитет и безбедност на храна со прописи

1188

Обработка и преработка на тутун
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Хемија
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Проф. д-р
В. Марковска
Наставник
Проф.
д-рЛенче
Биљана
Петановска-Илиевска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска и органска
предметот
хемија
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за општа неорганска и органска хемија Стекнување основни вештини за
изведување на реакции од квалитативна и квантитативна хемиска анализа
Содржина на предметната програма:
Релативна атомска и молекулска маса, структура на атомот, атомското јадро и електронската
обвивка, структура на електронската обвоивка, квантномеханички модел на атомот, класификација
на елементите во периодниот систем, структура на молекулата, хемиски врски и валентност,
хемиска рамнотежа и раствори, раствори на електролити, оксидација и редукција, колоидни
системи, водород и вода, елементи од XVII, XVI, XV, XIV, и I група на периодниот систем.
Засаитени и незаситени јаглеводороди, циклични и ароматични јаглеводороди, халогени деривати
на јаглеводородите, хидроксидни деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етери, алдехиди
и кетони, карбоксилни киселини, деривати на карбоксилни киселини, естери, масти, шеќери, азотни
органски соединенија, хетероциклични соединенија
Практична настава: Номенклатура на неорганските соединенија, Квалитативна анализа на катјоните
од I аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од II аналитичка група, Квалитативна
анализа на катјоните од III аналитичка група, Квалитативна анализа на катјоните од IV аналитичка
група, Квалитативна анализа на катјоните од V аналитичка група, Квалитативна анализа на анјони,
Квалитативна анализа на анјони, Волуметриски титрации- неутрализација, Волуметриски титрацииоксидација и редукција, Стехиометриски задачи (количество супстанца, удели и густина),
Стехиометриски задачи за концентрации на растворите (количинска и масена) и разредување,
Квалитативна хемиска анализа на органски соединенија (алкохоли, феноли, кетони и алдехиоди),
Квалитативна хемиска анализа на органски киселини (млечна, винска, лимонска и салицилна)
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
О. Бауер
2.

О. Бауер

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

хемија скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки и
храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Општа и, неорганска
хемија
Органска хемија

Земјоделски
факултет- Скопје
Земјоделски
факултет- Скопје

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

втор и трет циклус на студии
Процесна техника
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
Проф.
Цанев
Наставник
Доц. д-р
д-рИле
Иле
Цанев
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство,Физика, Градинарство итн...
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.
Вовед во материјалот. Општ осврт при примена на механизацијата и опремата при собирање на
различни плодови од овошје и зеленчук. Заштита на земјоделските производи при извршување на
работните процеси со погонски и приклучни машини. Транспортни средства за транспорт на овошје
и зеленчук до преработувачките капацитети. Линија за миење, чистење на овошје и зеленчук.
Машини за преработка на различни видови на овошје и зеленчук. Машини и опрема и материјали за
нивна изработка. Сигурност, безбедност на одредени линии на машини при манипулацијата и
преработката на производи од анимално и растително потекло. Влијанието на материјалот при
изработка на различни делови и машини врз квалитетот на преработките, од растително и
анимално потекло. Транспортни машини и опрема за внатрешен и надворешен транспорт. Ладилна
опрема за чување на различни видови на преработки. Транспортни средства за надворешен
транспорт и дистрибуција на земјоделски производи. Изучување и примена на стандардите по
ОЕЦД и ЕЕЦ. Примена на законските прописи и нормативе на меѓународните стандарди за атест и
хомологација. Машини за етикетирање, амбалажирање и пакување на финалните производи. 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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Доц. д-р Иле цанев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Процесна техника –
интерна скрипта
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
7.
Број на ЕКТС
7
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
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
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.

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

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%
Македонски

(A)
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21.
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

Микробиологија

Билбил

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Агроклиматологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сребра Илиќ Попова
9.
Предуслови за запишување на
Потребни се општи предзнаења од биологија, географија,
предметот
физика. Пристап до интернет и до стручно-научни
списанија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за појавите кои се случуваат на земјината површина и во горните слоеви од
атмосферата. Стекнување на знаења за комплексното влијание на меторолошките и климатските
услови врз живиот свет и врз земјоделското производство. Стекнување на основни вештини
вештини за изработка на системот 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 изстражување 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 атмосверата.Сончево зрачење
8.Топлина и Температура. Загревање и ладење на земјината површина и на атмсферата.
Атмосферско невреме
9.Значење на сончевото зрачење и температурата за живиот свет
10.Испарување и влажност на воздухот. Кондезација и сублимацијана 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.Агроеколочки услови за презимување на земјоделските култури.Неповолни временски појави кои
влијаат врз растот и развојот на растенијата
15.Агроеколочки и нформации за потребите на земјоделството.Климатски карактеристики на
земјоделските подрачја во Република Македонија
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
70
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сребра Илиќ Попова
2.

22.2

Сребра Илиќ Попова

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зиков М
2.
3.
4.

Penzar I, Penzar Branka
Rumul Mirjana
Seemann J., Chirkov Y.I.,
Lomas J., Primalut B.

60

бодови

20

бодови

20

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Агрометеорологија
со климатологија

2001

Практикум по
агроклиматологија

2003

Наслов
Меторологија и
климатологија со
климатски промени
Agroklimatologija
Metorologija
Agrometorology
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Механизација
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Живко Давчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Механизација,
предметот
Овоштарство, Лозарство, Градинарство итн...
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.
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
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р Живко Давчев
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

бодови
(F)
(E)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Механизција

Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Развој на хумани ресурси
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драги Димитриевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. ланирана замена на кадарот.
3. Кадровско екипирање на организацијата. Вработување на хумани ресурси. Анализа на работата.
4. Aплицирање за работа. Пријави за работа. Кратка биографија. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Матис Р.Л., Џ.Х.Џексон
2.

22.2

Димитриевски Д., А.
Котевска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Управување со
човечки ресурси

Издавач
Магор, Скопје

Година
2010

Развој на хумани
ресурси

ФЗНХ, Скопје,
интерна скрипта

2010

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Статистика
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
I семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драган Ѓошевски , Доц. д-р Ана Симоновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Математика
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во статистички анализи и обработка на податоци
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 стат.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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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од 61 бода до 70 бода

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Драган Ѓошевски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Славе Ристески

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
Редовно следење на настава

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година
2005

Статистика
Практикум
Наслов

Издавач

Година

Статистика за
бизнис и економија

Економски
Факултет

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

втор и трет циклус на студии
Ботаника
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
Доц. д-р Елизабета Мискоска - Милевска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од предметот биологија за
предметот
средно образование
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.
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.

13.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови

1181

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
Други форми на
активности

16.1
16.2

аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р. Групче

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

80
10
10

бодови
бодови
бодови
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

5
(пет)
6
(шест)
од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовност на вежби и предавање на хербар
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Ботаника

2.

Р. Групче, Е. Лозинска

Практикум по ботаникаанатомија на
растенијата,

3.

Лефтерија
Станковиќ,Силвана
Манасиевска-Симиќ,
Елизабета Мискоска Милевска

4.

Елизабета Мискоска Милевска

Скрипта за
лабораториски вежби
по ботаника наменета
за студентите на
Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје
Ботаника (интерна
скрипта за предавања
наменета за студентите
на Факултетот за
земјоделски науки и
храна, Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

60

Наслов
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Издавач

Година

НИО“Студент
ски
збор”,Скопје
Универзитет
“Кирил и
Методиј”,
Скопје

1994
1983

2010

2011

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетика
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
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 /
7.
Број на ЕКТС
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Цане Стојковски,
Проф. д-р Соња Ивановска,
Доц.
д-р
Проф.
д-рЉупчо
ЉупчоЈанкулоски,
Јанкулоски,
Доц. д-р Мирјана Јанкуловска
9.
Предуслови за запишување на
Познавања од ботаника, хемија и биохемија
предметот
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.
 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 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60 + 30 + 90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50
бодови
17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојковски Ц., Ивановска
С.
2.

3.
22.2

Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкуловска

Antony J.F. Griffiths, Susan
R. Wessler, Richard C.
Lewontin, Sean B. Carroll
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Ивановска, Љупчо
Јанкулоски, Мирјана
Јанкулоска

10
до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Македонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Генетика

Стојковски Ц.,
Ивановска
С.,Скопје

2002

Интерна скрипта
за вежби Работна тетратка
по генетика
Introduction to
Genetic Analysis

2009

W.H. Freeman

2008

Наслов

Издавач

Година

Збирка задачи по
генетика

График мак принт

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на сточарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Сретен Андонов , Проф. д-р Александар Узунов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини. пристап до интернет и до
стручно-научни списанија
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николиќ , Симовиќ,.

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Опште сточарство

Научна книгаБелград

1991

2.

Карајиновиќ, М., Чобиќ,
Т., Ќинкулов, М.

Опште сточарство

Универзитет Нови
Сад.

2000

3.

Андонов

Компендиум од
предавања

ФЗНХ

2007

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Зоологија
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна
Прв циклус студии
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
II семестар
кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Проф. д-р Катерина Беличовска
Доц. д-р Катерина Беличовска
Претходни општи предзнаења

6

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
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.
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 `ивотинскиот 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.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.,
Беличовска К.
2.

22.2

Списанија

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Зоологија

Графотисок, Скопје

2009

Глас на
животните 1-9

Срце за животните,
Скопје

2005-2008

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Основи на економија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
Кредити
Доц. д-рд-р
Емељ
Туна Аждерски
8.
Наставник
Проф.
Јован
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат некакви познавања од
предметот
социологијата, филозофијата и економијата.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
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
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Таки Фити
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Тодоров

9

(девет)

(B)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Изработена семинарска работа

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Економски
факултет Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Основи на
економија

Европски универзитет-Скопје

2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Екологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Прва година /
Број на ЕКТС
7.
6
II семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од природните науки
предметот
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 – 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Елизабета Ангелова
2.

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

3.

Krohne D.T.

4.

Lampert, W., Sommer, U.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mitsch, W. J
2.

Moss, B.

90

бодови

5

бодови

5
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Benjamin/Cummings
Science Publishing.
Wadsworth
Publishing Company.

2000

Limnoecology
Ecology of Lakes
and Streams.

Oxford University
Press,
New York

1997

Наслов

Издавач

Година

Global wetlands-

Amsterdam. Elsevier,
Old Worlds and New
Blackwell Sc. Publ.,
Oxford

1994

Екологија
(авторизирана
скрипта)
Elements of
Ecology.
General ecology

Ecology of Fresh
Waters
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Анатомија и физиологија на домашни животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
II година /
7 Број на ЕКТС
6
IV семестар
. кредити
Доц. д-р д-р
Снежана
Тројачанец
8.
Наставник
Проф.
Мирче
Наумовски
9.
Предуслови за запишување на
Пред да започнат со реализација на курсот, студентите
предметот
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:
ПРЕДАВАЊА
Модул

Недели
1
2

I
3
4
5

II

6
7

8
III
9

Тема
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
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
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Часови
3
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски
3
3
3
Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3

3
Проф. д-р Мирче
Наумовски
3
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10
11
12
13
IV

14
15

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 харната
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 органианализатори, Ендокринологија

3
Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3
3

Проф. д-р Мирче
Наумовски

3
3

ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Модул Недели
1

I

2
3
4
5
6

II

7

8

III

9
10
11
12
13

IV

14
15

12.

Тема

Наставник

Вовед, дефиниција, поделба, описни
термини и области, организација и
класификација на коските
Остеологија на локомоторен апарат - рбетен
столб и градниот кош
Зглобови и др. видови на поврзување на
коските, Мускули на главата, вратот и
трупот
Мускули на 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 и анатомија на
кокошка
Физиолошки методи на истражување, градба
на клетката и видови на транспорт
(размена) на материи, добивање на плазма
и серум, пуферски капацитет на крв
Броење на Е, Л и хематокрит, леукоцитарна
формула, коагулација на крв, одредување
на хемоглобин, крвни групи и СЕ
Дивижења на жабешкото срце, влијанието
на јоните врз срцевата, работа, аускултација
на срцето и мерење на крв. притисок
Термометрија, фреквенција на дишењето и
витален капацитет
Варење во усната празнина
Варење во желудникот и преджелудниците
Варење во и цревата и испитување на
жолчниот сок, физички, хемиски и
микроскопски преглед на урина
Подготовка на нервомускулен препарат од
жаба, испитување на рефлекси

Часови
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец
2

2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2
2
2
2

М-р Сњежана
Тројачанец

2
2

Методи на учење:
Предавања
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

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.
Вежби
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, каде истите се запознаваат со градбата на коските,
зглобовите, мусклите и органите директно и преку слајд презентации. Вежбите по физиологија ќе
се реализираат во студентска лабораторија наменета за практична настава по предметите
биохемија и физиологија. Тие се составени од индивидуална и групна (тимска) работа на
студентите, каде истите се запознаваат со работа во физиолошката лабораторија, како и со мерките
на претпазливост и соодветно ракување со различни уреди, прибор и хемикалии. Се изучуваат
лабораториски испитувања за определување на крвните елементи, и др. крвни анализи, работата
на срцето, мерење на пулсот, температурата крв. притисок, дишењето, варењето на храната,
испитувања на урина и рефлекси. Во текот на семестарот предвидена е и една теренска вежба.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петков, К,
2.

Петков, К.

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)
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.
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Анатомија на
домашните
животни
Физиологија на

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Скопје
Универзитет „Св.

1993
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22.2

домашните
животни
Physiology of
domestic animals

Кирил и Методиј“
Скопје
Scandinavian
Veterinary Press
Oslo
The 12th ed. Cornell
University
Press. Ithaca and
London

3.

Sjaastad, Ø. V., Hove, K.,
Sand, O.

4.

William O. Reece, Ed.

Dukes’ physiology
of domestic animals

5.

Стојић, В.

Ветеринарска
физиологија

Научна књига
Београд

1996

Наслов

Издавач

Година

Anatomski atlas
domaćih životinja I,
II i III dio
Osnovi hematologije
životinja
Fiziologija probave i
resorpcije u
domaćih životinja,
Medicinska
fiziologija 11.izdanje
Textbook of
veterinary
physiology. 3nd
edition
Veterinary
Hematology. 5th ed.

Jugoslavenska
medicinska naklada

1980

Naučna knjiga
Beograd
Školska knjiga
Zagreb

1984

Medicinska naklada,
Zagreb
W. B. Saunders
Company,

2006

Schalm´s Lippincott
Williams&Wilkins

2000

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Popesko, P.
2.

Rusov Č.

3.

Stilinović Z

4.

Guyton A. C., E. Hall

5.

Cunningham, J. G.:

6.

Feldman, B. F.,J. G. Zinkl,
N. C. Jain
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.
o
13.
14.
15.

втор и трет циклус на студии
Аналитичка хемија
Kвалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
7 Број на ЕКТС
6
III семестар
. кредити
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од општа неорганска и
предметот
органска хемија
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните принципи на аналитичката хемија. Стекнување на
практично искуство за користење на аналитички методи за определување на хамески параметри
што го карактеризираат квалитетот и безбедноста на храната.
Содржина на предметната програма:
Улогата на аналитичката хемија во контролата на квалитетот и безбедноста на храната, Земање на
примерок, вагање, растворање на примерок, методи на раздворување, дестилација и испарување,
екстракција, фактор на искористување и фактор на раздвојување, Електро хемија, потенциометрија,
директна потенциометрија, мерење на pH вредност, потенциометриска титрација, титрација на
киселобазни системи, Колориметриски, фотометриски и спектрофотометриски методи, основни
принципи, покорување на Beero-овиот закон, Пламенфотометрија и принцип на работа на
пламенфотометар, Атомска апсорпциона спектроскопија, осетливост на определувањата и пречки,
Масењна спектрометрија, принцип на работа на МС, видови на јони во МС, интерпретација на
масени спектри, Ултравиолетова спектроскопија, теоретски основи, молекулски орбитали, UV
спектри, инструменти, интерпретација на UV спектри, примена на UV спектрофотометријата во
аналитичката хемија, квалитативна и квантитативна анализа, Хроматографија, физичко-хемиски
основи и класификација на хроматографските методи, физичко-хемиски основи на
хроматографскиот процес, атсорпција и распределба, теорија на хроматографски методи, фактори
што влијаат на процесот на раздвојување и класификација на ХМ, Гасна хроматографија, Принципи
на GC, Основни делови на GC, Високо ефикасна течна хроматографија, Начини на раздвојување во
HPLC, избор на начинот на раздвојување, предност на HPLC, Основни делови на течен хроматограф,
Тенкослојна хроматографија, основни принципи, атсорпциска тенкослојна хроматографија,
поделбена TC. Јоноизменувачка TC, фактори што влијаат на хроматографскиот процес, линеарна
дифизија, атсорбенти, мобилни фази, квалитативна и квантитативна анализа, Хроматографија на
хартија, техника на изведување, Јоноизменувачка хроматографија, органски јонски изменувачи Гел
хроматографија
Практична настава: Дестилацијана алкохол, Екстракција на пестицидот - 2, 4 Д киселина,
Потенциометриска титрација- определување на концентрација на оцетна киселина, Определување
на витамин Ц во лимон, кора, сок и пулпа, Спектрофотометриско определување на  каротин во
зеленчук -морков, Определување на вкупни шеќери во овшје и зеленчук, Спектрофотометриско
определување на  каротин во овошје – папаја, Пламенфотометриска анализа, Хроматографија во
колона, HPLC, Хроматографија на хартија, Квалитативно определување на амино киселини, Атомска
атсорпциона спектроскопија, Гасна хроматографија
Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања во PowerPoint, дискусии, изучување на практични
примери, изработка на групни семинарски задачи.Практичната работа се реализира во лабораторија
со индивидуална работа на одреден проблем.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

45

часови

15
15
60

часови
часови
часови

40

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Јелена Савич, Момир
Савич,
2.

М. С. Јовановиќ,

3.

Ј. Мишовиќ, Т. Аст,

бодови

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Аналитичка хемија
скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки и
храна

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2009

Наслов

Издавач

Година

Основи аналитичке
хемије (класичне
методе),
Електроаналитичка
хемија,

Свијетлост Сарајево.

1990

Технолошкометалуршки
факултет, Београд,
Технолошкометалуршки
факултет, Београд

1988

Инструменталне
методе хемијске
анализе,
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Биохемија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
III семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од хемија и биологија
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
65
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
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број
1.
2.
3.
4.
5.
22.2

Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
Д-р Зоран Т. Поповски
Д-р Благица Р.
Димитриевска
Џекова и сор.
Божидар Николиќ

David L. Nelson,
Michael M. Cox
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Биохемија –
авторизирана скрипта

ФЗНХ

2007 - 2011

Водич низ практична
настава по биохемија

ФЗНХ

2007 - 2011

Биохемија
Биохемија

2003
1985

Lenninger principles of
biochemistry

Форум
Медицинска
књига Београд
Freeman &
Company

Наслов

Издавач

Година

Biochemistry accompanier
to students

OSU

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Квалитет на почви и води
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
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
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Татјана Миткова
Проф. д-р
Ордан
Чукалиев,
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф.
д-р
Ордан
Чукалиев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Педологија, Наводнување
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за квалитетот на почвите и
водата од физички, хемиски и биолочки аспект, со посебен акцент за нивното користење во
земјоделското производство како еден од условите за производство на квалитетна и безбедна
храна.
11. 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. Определување на норма на наводнување, норма на
залевање и време на залевање кај земјоделските култури. Квалитет на водата за наводнување и
нејзино влијание кај различните техники за наводнување. Земјоделското производство и квалитетот
на водата за наводнување Физички и биолошки својства на квалитетот на водата за наводнување.
Хемиски својства на водата за наводнување. Потребни хемиски анализи за определување на
квалитетот на водата за наводнување. Класификации на водата за наводнување. Пристап на
определувањето на квалитет на водата за наводнување според ФАО. Стандарди за квалитет на
водата во Р. Македонија. Квалитет на водата за наводнување 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
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 лабораториски. 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
60+45+75= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
55
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови

1201

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
18.

19.
20.
21.
22.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Татјана Миткова
2.

NaDežda Tančiċ

3.

Митрикески Ј.,
Миткова Т
Филиповски Ѓорѓи

4.

22.2

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Деградација и
ревитализација на
почвата
Fizički, hemijski, i biološki
agensi kontaminacije
zemljišta
Практикум по педологија

Авторизирани
предавања, ФЗНХ

2011

ФЗНХ, второ издание

2006

Педологија

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје
Интерна скрипта Учебно помагало за
сите насоки по новите
наставни програмиФакултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје
Земјоделски
Факултет, Скопје

1993

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

Интерна работна
тетратка-Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје

2010

Наслов

Издавач

Година

Defining Soil Quality for a
Sustainable Environment
Quality for Agriculture.
Rome
Naodnjavanje
poljoprivrednih useva,

SSSA Spec. Public., 35,
244 p
FAO Irrigation and
Drainage Paper 29.
Univerzitet u Novom
Sadu, Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad

1994

5.

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

Квалитет на водата во
земјоделското
производство,

6.

Иљовски, И.,

7.

Иљовски, И.,
Чукалиев, О.,

Наводнување, Учебно
помагало за студенти
Практикум по
Наводнување,

8.

Чукалиев, О.,
Танасковиќ В.,

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Doran and al. ed.,
2.
3.

Aeyrs, R. S., Wescot,
D. W., Water
Bošnjak, Đ.,
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Педологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јосиф Митрикески
Проф. д-р Татјана Миткова, Доц. д-р Миле Маркоски
Проф. д-р Татјана Миткова
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.
Вежбите ќе бидат лабораториски и теренски.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
теренски), семинари, тимска
30
часови
работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите
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22.

Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Филиповски Ѓ

Наслов

Издавач

Година

Педологија

Универзитет Кирил
и Методиј, Скопје
Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје, второ
издание
University of
Cambridge, 5th
Edition

1993

Наслов

Издавач

Година

Handbook of Soil
Science
Pedologija, prva
knjiga (geneza,
sastav i osobine
zemljišta.
Praktikum iz
pedologije

University of Kentaky

2000

Poljoprivredni
fakultet, Beograd

2003

Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad

2004

2.

Митрикески Ј., Миткова Татјана

Практикум по
педологија

3.

Edward J. Plaster

Soil Science and
Management

Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Chief Malcome E Sumnek
2.

Miodrag Zivković., Aleksandar
Gjorgjević

3.

Vladimir Hadzić, Milivoj Belić,
Ljiljana Nešić
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на земјоделството
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
трет семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Потребно е студентите да имаат основни познавања од
предметот
предметот. Основи на економија, како би можеле да ги
следат предавањата и вежбите од овој предмет.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за основите на економиката на земјоделството, аграрната политика и
задругарството. Се изучува микро и макро економиката на земјоделството. Потоа, меѓународните
организации кои се од значење за земјоделството, како и стручните служби кои се како сервис на
примарното замјоделско производство.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на економика на земјоделството; Земјоделството и стопанскиот развој; Функции на
земјоделството за развој на стопанството; Економски мерки на аграрната политика: Политика на
цени; Даноци, Инвестиции, Осигурување, Субвенции, Надворешно-трговска политика; Мерки на
земјишната политика: Аграрна реформа, Комасација, Арондација; Државно-административни мерки:
Мерки на заштита и контрола; Мерки на повластица; Мерки на принуда; Специфичности на
земјоделското производство; Мерење на економските ефекти: Продуктивност; Економичност;
Рентабилност; Ликвидност; Ефикасност; Меѓународни организации од значење за земјоделството;
Основање и развој на Европска Унија: Главни институции, Општи цели; Функционирање на
заедничката аграрна политика; Задружни организации: Потрошувачки задруги; Кредитни задруги;
Произведувачки задруги; Задружно организирање во Република Македонија: Набавно-продажни
задруги; Специјализирани задруги, Селски работни задруги, Општи задруги; Поим и облицици на
кооперација; Аграрен протекционизам; Либерализација на трговија со земјоделски производи и
последици; Стручна советодавна служба и стручна советодавна работа и нејзини модели за
организирање на земјоделското советодавство; Пазарни институции: Трговија на мало; Трговија на
големо; Аукција, Стоковна (продуктна) берза;
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Јован
Аждерски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓорѓи Ѓорѓевски
Наташа Данилоска

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Економика на
земјоделството
(Авторизирани
предавања)

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје

2007

Наслов

Издавач

Година

Вовед во
економика на
земјоделството

Економски
институт-Скопје

2008
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

втор и трет циклус на студии
Технологија на говедарско производство
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Ѓоко Буневски
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од основи на сточарско
предметот
производство
Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на технологијата на одгледување говеда
Стекнување знаење за: значење, раси, сродници, селекција, репродукција, основи на исхрана,
производство на млеко и месо, сместување на говедата.
Стекнување основни вештини за: познавање на расите, контрола на млечност, познавање на
системи на одгледување говеда
Содржина на предметната програма:
Вовед, Биолошки особини кај говедата, Потекло и сродници на говеда, Раси говеда, Селекција на
говеда, Репродукција на говеда, Основи на исхрана, Производство на млеко, Молзење на крави,
Производство на месо, Сместување на говеда
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)

(десет)

(A)

од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Т. Трајковски и
Ѓ. Буневски
2.

22.2

Ѓ. Буневски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Говедарство

ФЗНХ

2006

Практикум
говедарство
(авторизирани
предавања),

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

втор и трет циклус на студии
Технологија на овчарство и козарско производство
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
III семестар
кредити
Наставник
Проф. др. Владимир Џабирски , Доц. д-р Кочо Порчу
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Анатомија и
предметот
физиологија на дом. животни, општо сточарство и
популациска генетика.
Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојувања на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство во
овчарството неопходни за успешно раководење со производните процеси.
Содржина на предметната програма:
Стопанско значење на производството на овците и козите. Биолошки карактеристики на овците и
козите. Системи на производство во овчарството и козарството. Методи за контрола на
репродукција кај овци кози. Раси овци за производство на млеко. Раси овци за производство на
месо. Раси кози за производство на млеко. Производство и познавање на овчо млеко. Производство
и познавање на козјо млеко. Производство и познавање на овчо месо. Производство и познавање
на козјо месо. Структура на стадо. Календар на производство. Одгледување на поедини категории
овци. Одгледување на поедини категории кози. Биланс на производство на овчо и козјо млеко и
месо.
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 дискусии и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
25
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)

Услов за потпис и полагање на завршен
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
В. Џабирски
2.

22.2

Н. Козаровски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Авторизирани
предавања
Oвчарство и
козарство
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технолошка микробиологија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
7.
Број на ЕКТС
7
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Југослав Зибероски
Проф. д-р Олга Најденовска
9.
Предуслови за запишување на
Завршено средно образование
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се добијат сознанија за улогата на микроорганизмите пти конзервиранјето на земјоделските
производи и нивна заштита од расипување
11. Содржина на предметната програма:
Микроорганизми и микробиолошки процеси во млекото и производи од млеко
Микроорганизми и микробиолошки процеси во месо и производи од месо и риби
Микроорганизми и микробиолошки процеси во овошјето и зеленчукот
Микроорганизми и микробиолошки процеси во безалкохолните и алкохолните пијалоци
Микроорганизми и микробиолошки процеси во зрното, брашното и тестенините
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+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30
часови
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

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)
Посета на теоретска настава 100%
Посета на вежби 100%

(A)
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Зибероски
2.

22.2

Ј. Зибероски

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Македонски

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
микробиологија
Микробиологија
на храна

Табернакул

2006

Интерна скрипта

2009

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Физиологија на растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Силвана Манасиевска – Симиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни предзнаења од предметот ботаника
предметот
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
60+30+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
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активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

15
60

часови
часови

80

бодови

10

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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
Редовност на вежби

10

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Манасиевска-Симиќ С.

2.

В.Трпески, МанасиевскаСимиќ С.

3.

Р. Групче

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Sarić M., Kastori R.,
Petrović M., Stanković Z.,
Krstić B, Petrović N.
2.
Kastori R.

10

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Физиологија на
растенијата-одбрани
поглавја (интерно
издание)
Скрипта за вежбите
по предметот
физиологија на
растенијата (интерно
издание).
БОТАНИКА

Издавач

Година
2010

2009

НИО“Студентск
и збор”,Скопје

1994

Наслов

Издавач

Година

Praktikum iz
fiziologije.

Naućna knjiga.
Belgrad,

1986

Fiziologija biljaka
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Самоникнати хранливи и отровни растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Елизабета Мискоска – Милевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од Ботаника
предметот
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 прехрамбен 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; Прехрамбена 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grlić. Lj.
2.

Maretić. Z.

3.

Forenbacher. S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Šilić. Č.

од 91 бода до 100 бода
Редовност на вежби

10

(A)

(десет)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Enciklopedija
samoniklog jestivog
bilja
Naše otrovne
životinje i bilje
Otrovne biljke i
biljna otrovanja
životinja

August Cesarec. Zagreb

1986

Stvarnost. Zagreb

1986

Školska knjiga. Zagreb

1998

Наслов

Издавач

Година

Šumske zeljaste
biljke

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

1988

Naučna knjiga, Beograd

1989

2.

Šilić. Č.

Atlas drveča i
grmlja

3.

Danon. J, Blaženčić. Ž.

Hranljivo, lekovito,
otrovno I začinsko
bilje
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Наводнување
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година;
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф.
д-р Вјекослав
Танасковиќ
Доц. д-р
Вјекослав
Танасковиќ
9.
Предуслови за запишување на
Пожелни
се
претходни
општи
предзнаења
за
предметот
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.
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, Блани 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. Површинскигравитациски 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
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актуелни од областа на наводнувањето.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
активности
16.2 Самостојни задачи
15
16.3 Домашно учење
75
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
усна)
17.3
Активност и учество
30
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Иљовски, И.,
2.
3.

22.2

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

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vučić, N.,
2.

Bošnjak, Đ.,

3.

Dragović, S.,

часови
часови
часови
часови
часови
бодови
бодови
бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Наводнување,
Учебно помагало за
студенти
Практикум по
Наводнување,
Работна тетратка за
евалуација на
самостојната работа
на студентите по
предметот
Наводнување

Земјоделски
Факултет, Скопје

1992

Земјоделски
Факултет, Скопје
Интерна работна
тетраткаФакултет за
земјоделски науки
и храна - Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Navodnjavanje
poljoprivrednih
kultura
Naodnjavanje
poljoprivrednih useva

Univerzitet u
Novom Sadu, Novi
Sad
Univerzitet u
Novom Sadu,
Poljoprivredni
Fakultet, Novi Sad
Naučni institut za

1976

Navodnjavanje
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4.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

Irrigation of
Agricultural Crops,

5.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

6.

Lascano, R. J., Sojka, R.
E., (editors)

7.

Lamm, R. F., Ayars E. J.,
Nakayama, S.F.

8.

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

9.

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

Microirrigation for
Crop ProductionDesign, Operation
and Management.
Наводнување на
земјоделските
култури
Микронаводнување
за производство на
растителни култури
Фертиригација за
подобрување на
растителното
производство и
заштита на
животната средина
во Р. Македонија,
Брошура
Примена на
фертиригација кај
јаболков насад,
Брошура,
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ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad
Amer Society of
Agronomy; 2nd
illustrated edition
edition
Elsevier

2007

2007

Академски печат

2010

Нампрес

2009

ГТЗ, Скопје

2003

Програма за
развој на
обединетите
нации (UNDP)

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

втор и трет циклус на студии
Исхрана на растенијата
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Марина Стојанова
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од фундаменталните
предметот
агрономски дисциплини
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.
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 NPK 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 градинарски и поледелски култури
15. Ѓубрење и исхрана на овошни култури и винова лоза
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Марина Стојанова

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

10
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

ФЗНХ,Скопје

2011

1983

2.

Милан Јекиќ

Интерна скрипта за
предавања
Интерна скрипта за
вежби
Агрохемија

3.

Ličina V.

Agrohemija

4.

Džamić. R., Stevanović, D.,
Jakovljević, M.

Praktikum iz
agrohemije.

Универзитет
Кирил и методиј,
Скопје
Zavod za
udžbenike,
Beograd
Poljoprivredni
fakultet, Beograd

5.
Džamić. R. i Stevanović, D.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ubavić M., Bogdanović D.

Agrohemija.

Partenon, Beograd

2007

Наслов

Издавач

Година

Agrohemija

Institut za
ratarstvo i
povrtarstvo, Novi
Sad,
Меѓународни
списанија и
публикации

1995

2.

Различни автори

Научни списанија и
публикации
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Специјално поледелство
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Проф. д-р Зоран Димов
8.
Наставник
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија, Општо поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за технологијата на
одгледување и начинот на производство на предтсавниците од групата на житни, индустриски и
фуражни растенија
11. Содржина на предметната програма:
Поледелското производство и исхрана на населението во светот
Значење на зелената револуција и идни правци на развојот во производството на храна
Поделба на поледелските растенија
Зрнести скробни растенија:
Вистински жита (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија
на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Просолики жита (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики, биологија
на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Зрнести мешункасти и Клубенести растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Индустриски растенија:
Влакнодавни растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Маслодавни растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки карактеристики,
биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Растенија за производсство на шеќер (стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
Фуражни растенија:
Повеќегодишни мешункасти растенија (стопанско значење, систематика, морфолошки
карактеристики, биологија на развој, агротехнички мерки, мерки на нега, жетва/прибирање)
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30)+20
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Grupa autora
2.

22.2

Петар Егуменовски,
Душко Боцевски, Панче
Митковски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

10

бодови

10

бодови
(F)
(E)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Specijalno ratarstvo
1i2
Специјално
поледелство

Naucna Knjiga,
Beograd

1989

Наслов

Издавач
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.

10.
11.

втор и трет циклус на студии
Технологија на производство на свињи
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Втора година /
Број на ЕКТС
7.
6
IV семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Владо Вуковиќ
Предуслови за запишување на
Потребни се предходни познавања од предметите: Основи
предметот
на сточарското производство, Биохемија, Физиологијата на
домашните животни, Микробиологијата во сточарството,
Популациска генетика во сточарството, Репродукцијата кај
домашните животни и Исхраната на домашните животни.
Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојување на информации, знаења и вештини поврзани со современото производство на свињи
неопходни за успешно раководење со производните процеси во производството на свинско месо.
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
СОСТОЈБА НА СВИЊАРСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДВИЖЕЊЕ НА БРОЈОТ НА СВИЊИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПАЗАР НА СВИЊИ И СВИНСКО МЕСО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДОМАШУВАЊЕ И ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
МОРФОЛОШКИ ПРОМЕНИ
ФИЗИОЛОШКИ ПРОМЕНИ
РОДОНАЧАЛНИЦИ И СРОДНИЦИ НА СВИЊИ
РОДОНАЧАЛНИЦИ
ЕВРОПСКАТА ДИВА СВИЊА
АЗИСКА ДИВА СВИЊА
СРОДНИЦИ
РАСИ СВИЊИ
ПРИМИТИВНИ РАСИ
СОВРЕМЕНИ РАСИ ЗА ПЛОДНОСТ
СОВРЕМЕНИ РАСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СВИНСКО МЕСО.
СЕЛЕКЦИЈА НА СВИЊИТЕ
ВЛИЈАНИЕ НА ГЕНЕТСКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ
ВЛИЈАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА НАДВОРЕШНАТА СРЕДИНА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ
РАЗМНОЖУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ПРИПУСТ НА СВИЊИТЕ
ПРИРОДЕН ПРИПУСТ. ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ. ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ НА ОСЕМЕНУВАЊЕ
ТЕХНИКА НА ВЕШТАЧКА ИНСЕМЕНАЦИЈА
ФАКТОРИ ОД КОИ ЗАВИСИ УСПЕХОТ ВО РЕПРОДУКТИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
МАТОРИЦИТЕ
ПОЛОВА И ТЕЛЕСНА ЗРЕЛОСТ НА НАЗИМКИТЕ
ПРИПЛОДНА КОНДИЦИЈА
ГЕНЕТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ, СЕЛЕКЦИЈА И КРСТОСУВАЊЕ
НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СВИЊИ
ПОТРЕБИ ОД ПРАВИЛНА ИСХРАНА НА СВИЊИТЕ
АМБИЕНТАЛНИ УСЛОВИ
РЕПРУКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА
ТЕХНОЛОГИЈА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ТЕХНОЛОГИЈА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СВИЊИТЕ
ЕКОЛОШКИ ПРИФАТЛИВО СВИЊАРСТВО
УПРАВУВАЊЕ СО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

УПРАВУВАЊЕ СО СВИЊАРСКИТЕ ФАРМИ
РЕПРОДУКТИВЕН МЕНАЏМЕНТ ВО СТАДОТО
ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ
ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВИЊИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОЦЕНЕТИТЕ ТРУПОВИ
СЕУРОП РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА НА ДОМАШНАТА ПОПУЛАЦИЈА СВИЊИ
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
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
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Mакедонски
Метод на следење на квалитетот на
Анонимна анкета на студентите
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Вуковиќ В. и
Свињарство
Факултет за земјоделски
2004
Беличовски С
работни белешки науки и храна Скопје
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Нешовски П.
Практикум по
Скопје
1987
свињарство
2.
Нешовски П
Свињарство
Скопје
1988
3.
Станковиќ М.,
Савремено
Београд
1989
Анастасијевиќ В.,
гајење свиња
Николиќ П
4.
Теодоровиќ М., и
Свињаство
Универзитет у Новом саду, 2004
Радовиќ И.
Пољопривредни факултет
5.
Уремовиќ Марија и
Свињогојство
Агрономски факултет
Уремовиќ З
Свеучилишта у Загребу
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Генетски модифицирани организми
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
Организатор на студиската програма
4.
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
6.
Академска година/семестар
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Благица Димитриевска ,
Проф. д-р Зоран Т. Поповски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од молекуларна биологија
предметот
и генетика
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Во тек на семестарот ќе бидат разработени теми поврзани со создавањето, пуштањето во промет и
контролата на ГМО базирани на примери од секојдневниот живот, притоа барајќи ги објаснувањата
во рекомбинантната ДНК технологија. Ќе бидат разгледани и методите кои се користат при
производството на ГМО, како и добрите и лоши страни на нивното креирање и користење. Посебен
акцент ќе се стави на мислењата за ГМО во минатото, сега и во иднина.
11. Содржина на предметната програма:
Историјат на генетските модификации и рекомбинантна ДНК технологија
Методи за трансформација
Молекуларна организација на конструктот
Видови на модификации
Генетските модификации, човечкото здравје и животната средина
Детекција на ГМО на протеинско ниво
Детекција на ГМО на ДНК ниво
Законска регулатива во ЕУ
Законска регулатива во Република Македонија
12. Методи на учење:
Теоретската настава ќе се изведува преку презентации кои ќе бидат достапни за студентите во
електронска форма пропратена со видео презентации, дебати, гости на предавања, изработка на
семинари
Заради специфичноста на предметот и опремата која е потребна за изведување на вежбите,
практичната настава ќе се одвива во Лабораторијата за ГМО опремена со најсофистицирани
инструменти, преку демонстрирање или евентуално групно изведување на вежбите.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
80
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Благица Димитриевска
2.

Knut Heller

3.

Kasim Bajrovic I sar.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Andersen

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)
Учество на вежби и предавања над 70%

(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Методи за
контрола на ГМО
во храна
Genetically
engineered food
Uvod u genetsko
inzenjerstvo

ФЗНХ

2009

WILEY-VCH Verlag
GmbH & Co. KGaA
Univerzitet u
Sarajevu

2006

Наслов

Издавач

Година

Genetics

Fairbanks

1999
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар

втор и трет циклус на студии
Познавање на овошје и зеленчук
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна
Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Проф.
д-р
Ѓорѓи Богевска,
Мартиновски
Доц. д-р
Звезда
Доц. д-р Бојан Поповски
Претходни општи предзнаења од ботаника, генетика.

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма, во делот за овоштарството, е запознавања на студентите со
општите начела и принципи на помолошката наука, односно познавањето на специјалното
овоштарство, како област која ги изучува економски најважните и најраширените производни
овошните видови и нивните сорти. Програмата е насочена со цел студентите да се здобијат со
теоретски и практични искуства и вештини, за реализација на производството од овошните видови
и нивните сорти, кои претставуваат најсовремено биолошко производно средство.
Стекнување на нови знаење од обемната научна и производна област за градинарството како една
од важните стопански гранки во земјоделството која дава производи погодни за употреба во свежа
состојба и за преработка.
Стекнување вештини за градинарско производство низ совладувањето на специфичните потреби за
растење, развиток и плодоносење како и соодветните агротехнички мерки кои овозможуваат
постигнување на врвен квалитет и принос како добра основа за преработка и постигнување
поволни економски ефекти, но и заштита на животната средина.
Содржина на предметната програма:
Вовед и значење на предметот. Изучување на поважните овошните видови и нивни сорти во РМ од:
јаболко, круша, дуња, слива, кајсија, праска, цреша, вишна, орев, лешник, бадем, јагода, малина,
капина, рибизла. Запознавање со основните биолошки и стопански карактеристики на овошни
видови кои се перспективни, но не се доволно застапени во РМ, како што се костен, фисташка,
огрозд, боровинка, шип, актинидија и некои суптропски овошни видови.
При изучувањето за секој овошен вид и нивните сорти опфатени се следните параметри: историјат,
потекло, раширеност, производство кај нас и во светот. Помолошка и ботаничка класификација.
Позначајни диви видови и форми од кои потекнуваат културните сорти. Морфолошки
карактеристики. Биолошки својства (бујност, долговечност, физиолошки развиток, афинитет со
подлоги, системи на одгледување). Ареал на одгледување и потребни еколошки услови. Отпорност
кон биотички и абиотички фактори. Биохемиски својства на плодовите. Родност и принос.
Биохемиски својства на плодовите. Квалитет на плодовите. Можност за чување, манипулација и
транспорт на плодовите. Специфичности во одгледувањето. Стопанско значење. Оценка и
препорака на сортите.
Услови и состојба на градинарско производство во Р.М. Избор на локација и подигање на градини и
заштитени простори. Производство на градинарски расад. Општи агротехнички мерки. Берба на
зеленчукот. Доработка на зеленчукот. Чување и транспорт на
зеленчук. Запознавање со
морфолошки, биолошки и производни карактеристики на одделни видови градинарски растенија.
Методи на учење:
Наставата се реализира со предавања, дискусии, практични примери, изработка на групни и
индивидуални семинарски работи и проектни задачи.
Практичната настава се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација и вежби на
градинарски култури и посета на терен.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови

10.

11.

12.

13.
14.
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартиновски Ѓ. и др.

60

часови

30

часови

10
10
70

часови
часови
часови

40

бодови

20

бодови

40
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Општо
градинарство,
авторизирани
предавања

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”.
Факултет за
земјоделски науки
и храна - Скопје.
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”.
Факултет за
земјоделски науки
и храна - Скопје.
Nolit, Beograd

2008

1997

2.

Мартиновски Ѓ. и др.

Специјално
градинарство,
авторизирани
предавања

3.

Voćarstvo

4.

Lučić P., Đurić Gordana,
Mićić N.
Milošević T.

5.
6.

Mišić P.
Mratinić Evica

Nove sorte voćaka
Biothnološke osnove
voćarstva

Agronomski fakultet,
Čačak
Nolit, Beograd
Veselin Masleša,
Beograd

Наслов

Издавач

Година

Општо
градинарство
Специјално
градинарство
Доработка и
контрола на

Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје
Универзитет “Кирил
и Методиј”, Скопје.
Земјоделски
факултет

1983

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Лазар Алаџајков
2.

Лазар Алаџајков

3.

Ѓорѓи Мартиновски,
Јованка Катажина

Specijalno voćarstvo
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4.

Петревска, Гордана
Попсимонова
Bulatović S.

5.

Димитровски Т.

6.

Димитровски Т.

7.
8.

Mišić P.
Mratinić Evica

9.
10.

Мратинић Евица
Мратини¢ Евица

11.

Paunović S., Mišić P.,
Stanisavljević

зеленчук
Savremeno
voćarstvo
Специјално
овоштарство I,
Овошки со
јаболчести плодови
Специјално
овоштарство II,
Овошки со коскести
плодови
Jabuka
Kruška
Јагода
Гајење јагоде у
зашти¢еном
простору
Jagodasto voće
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Nolit, Beograd

1992

Универзитет Кирил
и Mетодиј, Скопје

1978

Универзитет Кирил
и Mетодиј, Скопје

1978

Nolit, Beograd
Veselin Masleša,
Beograd
Драгани˚, Београд.
Драгани¢, Београд.

1999
2000

Nolit, Beograd

1974

2000
2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.

11.

12.

втор и трет циклус на студии
Технологија на млеко и млечни преработки
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна

Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Соња Србиновска , Доц. д-р Душица Санта
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од технологија на млеко,
предметот
односно познавање на физичко-хемискиот состав и
својства на млекото и микробиологија на млеко
Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина и
постоечките технолошки постапки за негова преработка во квалитетни финални производи.
Детален приод кон различни технолошки постапки кои се применуваат во млекарската индустрија
за производство на ферментирани млечни производи како сирење, путер, млечни конзерви, млеко
во прав, сладолед, лактоза, казеин и др.
Содржина на предметната програма:
Структура и основни особини на хемиските компоненти во млеко
- Вода, сува материја, гасови
- Протеини во млекото- Масти
- Лактоза
- Минерални материи и витамини во млеко
- Ендогени и егзогени ензими во млеко
Биохемиски и физички својства на млекото
- Киселост на млеко
- Густина на млеко
- Оксидо-редукциски потенцијал на млеко
- Оптички особини на млеко
- Вискозитет на млеко
Фактори кои влијаат врз квалитетот на млекото
Микробилогија на млеко и млечни производи
Транспорт и контрола на фарма
Обработка на млеко
- Мерење на млекото Принципи на центрифугација
- Кларификација, стандардизација, бактофугација, хомогенизација и деаерација на млекото
- Пастеризација и стерилизација
- Мембрански постапки
- Конзумно млеко
Ферментирани млечни производи
Технологија на производство на путер
Сирењарство
- Фактори кои влијаат врз погодност на млеко за преработка во сирење
- Технологија на производство на сирење
- Технолошки процеси при производство на одделни видови сирења - меки, полутврди и тврди
- Албумински сирења
- Топени сирења
- Маани кај сирења
- Технологија на производство на сладолед
- Технологија на производство на млеко и сурутка во прав
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
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

на предавања, 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
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Соња Србиновска
2.

Зора Мијачевиќ,

3.

Јован Џорџевиќ

3.

Марија Балтаџиева,

4.

22.2

Анте Перишиќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1
Patrick F. Fox
2.

Ljubica Tratnik

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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Работна скрипта
– Млекарство
Технологија
млека,
Хемија и физика
млека
Технологија на
млечните
производи Сиренарство со
масларство
Конзумно и
ферментирано
млеко

ФЗНХ

2010

Београд

1992

Beograd

1984

Наслов

Издавач

Година

Fundamentals of
Cheese Science
Mlijeko,
Tehnologija,
Biokemija i

Aspen Publishers,
Inc.,
Zagreb

2000
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3.

Tetra Pak

4.

Tamime and R.K.
Robinson,

Mikrobiologija
Dairy Processing
Handbook
Processing
systems
Yoghurt: Science
and Technology

5.

Patrick F. Fox, Paul. L.H.
McSweeney, Timothy M.
Cogan, Timothy. P. Guinee

Cheese:
Chemistry, Physics
and Microbiology
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Tetra Pak

1995

Second Edition, A.Y
Woodhead
Publishing LTD.
Third Ed. Elsevier

2000
2007
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на живинарско производство
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Драгослав Коцевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни базични предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
анатомија, биохемија, физиологија основи на сточарско
производство, репродукција, генетика и исхрана и/или
практична работа во наведените области или гранки на
сточарството
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за исхраната и менаџментот на несилки и бројлери како делови од
живинарската индустрија за добивање месо и јајца
o Стекнување знаење за: одгледувањето, исхраната, технологии на менаџментот на несилките и
бројлерите и јајцата и пилешкото месо
o Стекнување основни вештини за: менаџментот на несилките и бројлерите и производите од нив
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, Запознавање со реализацијата на курсот, Значење на живинарската индустрија, Ланец на
производство во живинарската индустрија Системи за одгледување на несилки, Технолошки
нормативи за одгледување на несилки, Биосигурност на фарма за несилки, Системи за одгледување
на бројлери, Технолошки нормативи за одгледување на бројлери, Биосигурност на фарма за
бројлери, Суровини за исхрана на несилките и бројлерите, Нутритивни потреби на несилките,
нутритивни потреби на бројлерите, Влијание на исхраната врз квалитетот на производите,
Формулирање на дизајнирани смески за исхрана, Програми за исрана дизајнирани кон финалниот
производ, Влијание на храната и исхраната врз безбедноста на производите, Кланици за живина,
колење на живина, Нутритивни карактеристики на живинското месо технологија на живинската
кланица, производи од живинската кланица, мерење на рандманот, делови од трупот, Фактори за
одрѓување на квалитетот на живинското месо, фактори во производството, фактори во
маркетингот, Евиденција и очекувани резултати од бројлерското производство, Очекуван профит од
бројлерското производство, Ефикасност на ланецот за производство на бројлерско месо, Евиденција
и очекувани резултати од производство на јајца, очекуван профит од производство на јајца,
ефикасност на ланецт за производство на јајца.
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: класични предавања, дискусии, симулации, изучување на
практични случаи, изработка на групни и индивидуални семинарски задачи.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Ќе се практикуваат форуми, дискусии, и
консултации. Практичната работа се реализира со тимска работа на одреден проблем, презентација
и практично во лабораторија или живинарски фарми
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30
часови
аудиториски, теренски)
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
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17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Коцевски Драгослав

2.

22.2

Коцевски Драгослав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сеинсбери Дејвид
2.

Mountney G.J, Parkhurst
R.C.

10

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Технологија на
производство на
живинско месо,
работни белешки,
Технологија на
производство на
јајца, работни
белешки,

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Факултет за
земјоделски науки и
храна, Скопје,

2011

Наслов

Издавач

Година

Здравје и
менаџмент на
живината
Poultry products
technology

Арс Ламина ДОО,
Скопје

2010

Food products Press

1995
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Познавање на грозјето
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
V семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Звонимир Божиновиќ
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научното поле лозарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење од распознавање на сортите и нивните карактеристики. Стекнување основни
вештини за распознавање на сортите со примена на методите за опис на сортите со методите на
OIV. Практично запознавање со сортите.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед, значење и цел на лозарството. Класификација на сортите винова лоза. Технолошки
карактеристики на сортите. Лозни подлоги: Berlandieri x Riparia SO4, K 5BB, T8B, [asla x Berlandieri
41B, Berlandieri x Rupestris Richter 110, R-99, P-1103, избор на лозни подлоги. Сорти кои
обезбедуваат суровина за црвени вина: каберне совињон, мерло, бургундец црн, вранец, кратошија,
гаме црн, теран, кадарка, прокупец, станушина, гаме бојадисер и аликант буше. Сорти кои
обезбдеуваат суровина за бели вина: шардоне, рајнски ризлинг, совињон, семијон, италијански
ризлинг, жилавка, траминец, темјаника, мускат отонел, гренаш бел, ркацители, жупљанка,
смедеревка и пловдина. Трпезни сорти: кардинал, кралица на лозјето, демир капија, шасла, мускат
хамбург, алфонс лавале, афус али, мускат италија, бело зимско, црвен валандовски дренок,
султанина и београдска бессемена. Директно родни хибриди: -Стари, -Нови, -Најнови интерпециес.
Фактори кои влијаат врз квалитетот на грозјето. Динамика на зреење, берба. Реонизација на
лозарството во Република Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа + проект
10+20
бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
од 61 бода до 70 бода
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р З. Божиновиќ
2.
3.
4.
5.

22.2

Петар Циндриќ, Корач
Нада, Ковач Владимир
Лазар Аврамов,
Драгољуб Жуниќ
Петар Христов
Душан Буриќ

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Различни автори
2.

Различни автори

3.

Galet P

4.

Зиројевиќ D.

5.

Лазар Аврамов

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

8
9

(осум)
(девет)

(C)
(B)

од 91 бода до 100 бода

10

(десет)

(A)

Редовно присуство на предавања и вежби
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ампелографија

Агринет

2010

Сорте винове
лозе III издање
Посебно
виноградарство
Општо лозарство
Виноградарство
I и II

Прометеј
- Нови Сад
Пољопривредни
факултет – Београд
Макформ Скопје
Радивој Чирпанов
Нови Сад

2000

Наслов

Издавач

Година

Публикации на
ОИВ
Научни списанија
и публикации

ОИВ

-

Precis
d’ampelographie
pratique
Познавање сората
винове лозе
Виноградарство
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработка на овошје и зеленчук
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: хемија, биохемија,
предметот
микробиологија, предмети од сродни технолошки
дисциплини, пристап до интернет и до научно-стручна
литература.
10. Цели на предметната програма (компетенции):Студентите се запознаваат со најновите технолошки
постапки за преработка и конзервирање на овошјето и зеленчукот.
11.

12.

13.

Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
1. Воведно запознавање со наставната дисциплина. Градба на овошјето и зеленчукот. Технолошки
својства на овошјето и зеленчукот.
2. Механички состав на овошјето и зеленчукот.
3. Хемиски состав на овошјето и зеленчукот.
4. Процеси кои настануваат после берба (дишење, испарување на водата од плодовите,созревање и
презревање на плодовите)
5. Потемнување на плодовите и нивните преработки (ензиматско, неензиматско и микробиолошко).
6. Подготвителни операции при конзервирање на овошје и зеленчук.
7. Помошни средства и суровини (вода, средства за засладување, сретства за конзервирање органски и неоргански, средства за желирање и згуснување, средства за закиселување, средства за
зацврстување и др. додатоци).
8. Начини на конзервирање (биотички, абиотички и анабиотички).
9. Амбалажа, видови амбалажа.
ПРЕРАБОТКИ ОД ЗЕЛЕНЧУК
10. Концентрат (доматно пире) за производство на кечап. Производство на кечап, чили сос и сок од
домати).
11. Производство на лутеница.
12. Термички конзервиран грашок. Преработка на морков.
13. Маринади (пастеризирани маринирани пиперки, пастеризирани маринирани краставички и
цвекло).
14. Биолошки конзервиран зеленчук.
15. Сушен зеленчук.
ПРЕРАБОТКИ ОД ОВОШЈЕ
16. Производство на сокови (бистри, матни, кашести).
17. Концентрирани овошни сокови и овошни сирупи.
18. Полупреработки (пулпи, каши, суров матичен сок и сукус).
19. Енергетски пијалаци.
20. Производство на компот, мешан компот, џем, мармалада, слатко.
21. Сушење на овошје (сушена слива).
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

25

бодови

15

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Љубица Каракашова
2.
22.2

Гордана Никетић Алексић
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
2.

Милован Љубосављевић

3.

Властимир Црнчевић

4.
5.

Интернет
Правилници кои се
однесуваат на:

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)
Активност и учество, успешно изработена семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на овошје
и зеленчук
Технологија воћа и
поврћа

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје
Пољопривредни
факултет, Београд

2011

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Воће, поврће, печурке
и прерађевине
Преработка на
овошјето и
зеленчукот

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Привредни преглед,
Београд
Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

1989

- преработките од
овошје и зеленчук,
-адитивите
начин на означување
на производите и др

Службен весни на Р.
Македонија
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Преработкa на поледелски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
7 Број на ЕКТС
6
VI семестар
. кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Дане Бошев
Проф. д-р Зоран Димов
Проф. д-р Татјана Прентовиќ
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: ботаника, хемија,
предметот
микробиологија.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за преработките од одделни поледелски производи.Стекнување на дел од
основните вештини за преработка на одделни поледелски производи.
11. Суровини за производство на брашно. Производство на мелнички производи. Видови мелнички
производи. Поделба на брашната. Технолошки постапки за производство на брашно. Суровини за
пекарски производи. Видови пекарски производи. Технолошки постапки за производство на леб и
печива. Суровини за производство на пиво. Технологија за производство на слад. Технологија за
производство на пиво.
Значење, еколошки услови за развој и технологијата на одгледување на поважните маслодавни
култури и шеќерна репа. Мастите во исхраната, Состав на мастите, Масни киселини. Неглицеридни
соединенија; Хемиски, физички оптички и топлински карактеристики на мастите. Технологија на
чување на семето; Рафинирање на маслата. Прием и складирање на шеќерната репа, биохемиски
процеси при складирање на шеќерна репа. Екстракција на шеќер, Чистење на екстракциониот сок,
Кристализацоија на шеќер.
Основни методи на конзервирање на добиточната храна. Подготовка, методи на конзервирање на
сеното. Чување на сеното. Губитоци при подготовка на сеното и нивно намалување..
Сенажа и нејзино подготвување.
Конзервирање на кабастата добиточна храна со силирање. Фактори кои влијаат врз квалитетот на
силажата. Методи на силирање. Процеси при силирање.
Силирање на едногодишни повеќегодишни легуминози. Зголемување на количината на шеќери во
силажата.Бактериско-ензимска стимулација на ферментација. Користење на хранливи додатоци
Објекти за подготовка на силажата.
Оценување на квалитетот на силажата. Органолептички својства на силажата. Хемиски параметри
за квалитетот на силажата. Методи за оцена на квалитетот.
Подготовка на растително брашно. Подготовка на пелети и брикети.
Систем на континуирано производство на добиточна храна - зелен конвеер.
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, одбрана на проектна задача итн.. Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и
теренски. 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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
10
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10
часови
16.3 Домашно учење
85
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода
од 91 бода до 100 бода

8
9
10

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Гоце Василевски

22.2

2.

Гоце Василевски

3.

Дане Бошев

4.

Зоран Димов

5.

Зоран Димов

6.

Ивановски, Р.П.,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ga}e{a, S.

70

бодови

15

бодови

15

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Преработка на
поледелски
производи
Преработка на
жито и брашно
Производство на
слад и пиво –
авторизирана
скрипта
Производство на
масти и масла –
авторизирана
скрипта
Производство на
шеќер и скроб –
авторизирана
скрипта
Фуражно
производство

Универзитетски
учебник, Скопје

1999

Универзитетски
учебник, Скопје
ФЗНХ

2012

ФЗНХ

2000

ФЗНХ

2000

Наслов

Издавач

Година

Tehnologija slada

Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
Poslovna zajednica
industrije piva i slada
Jugoslavije. Beograd,
Blackwell Publishing

1979.

Југошеħер ДД,
Београд

1992

2.

Semiz, M.

Tehnologija piva

3.

Frank, D. Gunstone

4.

Група аутора

Vegetable oils in
food technology:
Composition
Properties and Use
Шеħерна репа (од
669 – 723)
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Универзитет Св.
Кирил и Методиј,
Скопје

2011
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на месо и преработки од месо
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Пејковски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од анатомија на домашните
предметот
животни, биохемија и микробиологија на месото.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
1. Воведување на студентите во технологијата на производството, утврдувањето на квалитетот,
конзервирањето и преработката на месото. Студентите се здобиваат со потребни знаења за
совладување на технолошките процеси во производството на месото и преработкаите од месо,
дистрибуцијата и контролата на нивниот квалитет.
2. Стекнување основни вештини за водење на технолошките операции во производството и
преработката на месото, како и утврдувањето и контролата на квалитетот на преработките од
месо.
11. Содржина на предметната програма: Вовед; значење на месото во исхраната на луѓето; кланици;
добиток за колење, Транспорт и подготвување на добитокот за колење, Технологија на колење и
обработка на животните, Квантитативно проценување на трупови (половинки), Расекување и
категоризација на месото, Видови месо по потекло, Месо - градба и состав, Постмортални промени
во месото, Придружни производи и масти, Конзервирање на месото, Алати и машини во
индустријата за месо, Адитиви, Колбаси, Сувомесни преработки, Конзерви, Живинско и месо од
риби. Запознвање со одделенијата на кланиците и опремата, Операции во процесот на колење на
животните, Собирање и обработка на споредните производи од колењето, Оцена на закланите
животни на линија на колење, SEUROP стандард за свинско месо, Ладилници - опрема и функција,
Расекување на месото, Технологија на производство на колбаси, Технологија на производство на
сувомесни преработки, Технологија на производство на конзерви, Одредување на хемискиот состав
на месото, Утврдување бојата на и свежи-ната на месото (рН, NH3, Н2Ѕ), Оценување на сензорните
особини на месото, Утврдување свежината на риби, Расекување на 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.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
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18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Џинлески Борислав

2.

Данев Михаил

3.

Џинлески Борислав

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Месо и
преработки од
месо
Хигиена и
технологија на
месо, риби и
јајца и нивни
производи,
Практикум по
месо и
преработки од
месо

Наша книга, Скопје

1990

Скопје

1999

Универзитет Кирил и
Методиј, Скопје

1981

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Пчелни производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
Проф.
д-р
Хрисула
Кипријановска,
Проф. д-р Александар Узунов
8.
Наставник
Проф.
д-р
Хрисула
Кипријановска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги запознае студентите со технологијата на добивање на пчелните
производи, нивните својства, условите за чување, контрола на квалитетот и нивната употребна
вредност
11. Содржина на предметната програма: Вовед. Состав на пчелното семејство (матица, трут, пчели
работнички). Развојни облици на членовите
на семејството (метаморфоза). Анатомија и
физиологија на пчелите. Пчелни живеалишта. Технологија на добивање на пчелните производи
(добивање на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин отров). Хемиски состав,
органолептички и физички својства на мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин восок и пчелин
отров. Чување на пчелните производи. Методи за одредување на квалитетот на пчелните
производи. Употреба на пчелните производи во исхраната, медицината, козметиката. Добивање на
секундарни пчелни 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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
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20.
21.
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кипријановска Хрисула
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Skenderov S., Ivanov C.
2.
3.
4.
5.
6.

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Пчелни производи
(компендиум
одпредавања)

ФЗНХ

2012

Наслов

Издавач

Година

Pcelinji proizvodi i njihovo
koriscenje
www.pcela.co.yu
www. beecare.com
www.honeybeeworld.com
www.masterbeekeeper.org
www. beekeeping.com

Nolit,
Beograd

1986
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

втор и трет циклус на студии
Рибарство
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
Прв циклус студии
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
VI семестар
кредити
Проф. д-р Мирче Наумовски
Претходни општи предзнаења

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма:
Да ги запознае студентите со потребните теориски и практични вештини за самостојна работа во
областа на рибарството.
Содржина на предметната програма:
Вовед, Водата како `ивотна 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, Еконоика на производството, Рибата како прехранбен продукт,
Преработка на риби, Труења со риби.
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
60
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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од 81 бода до 90 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Naumovski M.
2.

Група автори

3.

Христовски М.,
Стојановски С.

9

(B)

(девет)

од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
(A)
Редовно апсолвирана теориска и практична настава
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Рибите во
Македонија
Слатководно
рибарство

Жаки-Скопје, Скопје

1995

Рибозаједница,
Загреб и Јумена,
Загреб
Национален форум
за заштита на
животните на
Македонија

1982

Биологија,
одгледување и
болести на
рибите

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

2005

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Управување со квалитетот
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VI семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Пешевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од менаџмент на човечки ресурси,
предметот
математичко-статистички методи, системи за безбедност
на храната и производствени технологии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за функцијата на квалитетот, системите и концептите за квалитет.
11. Содржина на предметната програма:
Историски развој на менаџментот со квалитетот. Економска суштина на квалитетот. Критериуми и
показатели за оценување на квалитетот. Поим за производ, својства, квалитет, и купувач. Фактори
од кои зависи квалитетот. Правци и услови од кои зависи развојот на квалитетот. Технички и
пазарни карактеристики на квалитетот. Директен и повратен квалитет. Неусогласеност, дефект и
дефектен производ. Поим за метрологија. Мерењето и контролата на квалитетот. Стандард и
стандардизација. ISO 9000:2000, ISO 14000, ISO 22000. Концепти на системот за квалитет. Систем
на образование за квалитетот. Проценување на трошоците за квалитет. Планирање на квалитетот.
Довербеноста и квалитетот. Начини на прикажување на податоците за квалитет. Користење на
статистичките методи за контрола на квалитетот. Организација на сензорната анализа . Методи за
сензорна анализа. Сертификација на системот за квалитет.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
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19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пешевски М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Juran J.M., Gryna F.M.
2.

George S., Weimerskirch A.

3.

Vasconcellos J.A

од 91 бода до 100 бода
10
(десет) (A)
Редовност на предавањата, вежбите и положени 3
теста
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Управување со
квалитетот во
агрокомплексот

ЗАЕМ, Скопје

2003

Наслов

Издавач

Година

Planiranje I analiza
kvalitete
TQM Strategies and
Techniques Proven at
Today’s Most
Successful
Companies
Quality Assurance for
the Food Industry, a
Practical Approach

MATE, Zagreb

1999

John Wiley & Sons,
Inc.

1998

CRC PRESS LLC

2004
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв,
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година/семестар
8.
9.

10.
o

11.




















втор и трет циклус на студии
Микробиолошки опасности во храна
Квалитет и безбедност на храна
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Прв циклус студии
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Југослав Зиберовски
Проф. д-р Методија Трајчев
Предуслови за запишување на
Базични предзнаења од биологија, биохемија,
предметот
микробиологија, физиологија, технологија на одгледување
на фармските животни,
Користење на интернет и стручно-научни списанија
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со критичните точки при производството на храна од анимално потекло, ризиците за
контаминација на храната, болестите кои се пренесуваат со храната, успешно менаџирање со
процесот на производство на храна од анимално потекло заради превенирање микробиолока
контаминација, производство на безбедна храна и заштита на потрошувачите
Содржина на предметната програма:
Морфологија и градба на микроорганизмите кои најчесто ја контаминираат храната и
предизвикуваат заразни болести кај луѓето и животните;
Мерки за безбедност при работа во микробиолошки лаборатории;
Видови и техники за изработка на микроскопски препарати. Бојосување на микроскопските
препарати;
Физилогија на микроорганизмите кои најчесто ја контаминираат храната и предизвикуваат заразни
болести кај луѓето и животните;
Хранливи подлоги за раст и размножување на микроорганизмите;
Биохемиска активност на микроорганизмите;
Биохемиски испитувања на бактериите;
Влијание на надворешните фактори врз растот и размножувањето на микроорганизмите;
Испитување на влијанието на еколошките фактори врз растот и размножувањето на
микроорганизмите;
Класификација на микроорганизмите според животната распространетост во природата;
Класификација на патогените микроорганизми кои се најчести контаминенти на храната и
предизвикуваат заразни болести кај луѓето и животните;
Микробиологија на храната;
Микрофлора на производите од анимално потекло (млеко и млечни производи, месо и месни
производи, јајца, риби, мед)
Фундаментални принципи во микробиологијата, биологија на микроорганизмите во прехранбената
индустрија кои ја контаминираат храната;
Примарно земјоделско производство и безбедноста на храната од аспект на микробиолошка
контаминација на суровината (Дефиниција за храна од анимално потекло и синџирот на нејзиното
производство, контрола на квалитетот на храната од анимално потекло, здравствени, еколошки и
социоекономски опасности)
Хигиенски дизајн на фабриките/погоните за производство на храна, од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
Хигиенска оцена на водата која се користи во прехранбената индустрија од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
Критични точки во технологијата за производство на храна од анимално потекло од аспект на
микробиолошка контаминација (транспорт на животните, производство на месо, процесирање,
контрола на хигиенската исправност и расипување на месото, производство на млеко, процесирање
на млекото, контрола на хигиенската исправност на млекото и расипување на млекото,
производство на јајца, процесирање, контрола на хигиенската исправност и расипување на јајцата,
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12.
o

o
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

производство на аквакултурни производи, процесирање, контрола на хигиенската исправност и
расипување)
Резидуи во производите од анимално потекло (резидуи од лекови, антибиотици, бактериски
токсини, микотоксини, алергени)
Епидемиологија на болестите кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло;
Дизајн на епидемиолошките истражувања, земање примероци храна, лабораториски анализи и
анализа на податоците;
Болести кои се пренесуваат преку храната од анимално потекло (Извори на контаминација на
храната: примарни и секундарни, раширеност на болестите кои се пренесуваат преку храната,
бактерии во храната од анимално потекло поврзани со инфекции и интоксикации, вируси и рикеции
во храната поврзани со инфекции и интоксикации, габи и паразити поврзани со инфекции и
интоксикации со храна, немикробни загадувачи на храната од анимално потекло)
Проценка на безбедноста на храната (Организација на производството, персонал, менаџмент,
дизајн и калибрирање на опрема, стандардни оперативни процедури)
Системи за хигиена, квалитет и безбедност во прехранбената индустрија (HACCP, GMP, GVP);
Законски регулативи во Македонија кои се однесуваат на производите од анимално потекло и
споредбена анализа на истите законски регулативи во ЕУ и САД, од аспект на превенција на
микробиолошките опасности во храната;
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

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)
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
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

= 30
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Лавли, Р., Кертис,
Л., Дејвис, Џ.

Арс Ламина ДОО

2010

2.

Lund, B.M., BairdParker, T.C., Gould,
G.W.

Aspen Publishers,
Gaithersburg, Marylend

2000

3.

Buncic, S.

CAB International

2006

4.

Mansel W. Griffiths

Woodhead Publishing
Limited

2010

5.

HirshC.D., Zee C.Y.

Водич за безбедност
во исхраната
(одредени поглавја)
The microbiological
safety and quallity of
food (одредени
поглавја)
Integrated food safety
and veterinay public
health (одредени
поглавја)
Improving the safety
and quality of milk –
одредени поглавја
Veterinary microbiology
– одредени поглавја

Blackwell Science

1999

Наслов

Издавач

Година

HACCP and ISO 22000:
Aplication to Foods of
animal origin –
одредени поглавја
Foodborne microbial
pathogens. Mechanisms
and pathogenesis –
одредени поглавја
Прирачник за
контрола на хигиената
во прехранбената
индустрија – одредени
поглавја
Општа хигиена

Blackwell Publishing,
Inc

2009

Springer science and
Bussines media, LLC

2008

Woodhead Publishing
Limited, Cambridge
England

2003

Ветеринарски
факултет, Београд
Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”,
Скопје

1991

Univerzitet u Beogradu,
Fakultet veterinarske
medicine

1984

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Arvanitoyannis, I.S.

2.

Bhunia, A.K.

3.

Leliverd, H.L.M.,
Mostert, M.A., Holan,
J. and White, B.

4.

Хрговиќ, Н.

5.

Данев, М.

6.

Милјковиќ, В.

Хигиена и технологија
на месо, риби, јајца и
нивни производи –
одредени поглавја
Хигијена и
технологија млека –
одредени поглавја

1252

1999

содржина

Предметна програма од прв циклус на студии – КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
7 Број на ЕКТС
6
VII семестар
.
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р
Слободан Банџо
Проф. д-р Станислава
Лазаревска,
Проф.д-р
Станислава
Лазаревска
Проф. д-р Раде
Русевски,
Проф.д-р
д-рЗвонко
Раде Русевски
Проф.
Пацановски,
Доц. д-р
Доц.
д-рБилјана
ЗвонкоКузмановска
Пацаноски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните хемиски производи за заштита на растенијата:фитоциди (фунгициди,
бактерициди, хербициди) и зооциди (инсектициди, акарициди, нематоциди, родентициди,
лимациди, авициди) и нивното влијание во животната средина.
Формулации на производите за заштита на растенијата.
Начини на апликација на производи за заштита на растенијата.
Безбедна примена на производите за заштита на растенијата.
Токсиколошки мерки.
Одржливост на животната средина и безбедност на храна
11.
Производи за заштита на растенијата
- Европски и национални прописи за регистрација и примена на производи за заштита на
растенијата
- Концепти на Максимално дозволени резидуи и Интервали на безбедна примена (каренца)
- Коректна примена на производи за заштита на растенијата за безбедност на животната средина,
работници и консументи
- Биоконтролни агенси, природни супстанции и синтетички производи за зашптита на растенијата
- Фунгициди, инсектициди, акарициди, нематоциди и други производи за заштитана растенијата,
биоциди
- Хемиска и функционална класификација на производи за заштита на растенијата според нивниот
механизам на дејство
- Формулации на производи за заштита на растенијата
- Методи за евалуација на биолошката активност на производи за заштита на растенијата
- Резистентност кон производите за заштита на растенијата на целните организми (генетски и
физиолошки основи, генетика на популации, методи на мониторинг, превентивни мерки)
Животна средина и производи за заштита на растенијата
- Абсорпција, транслокација, и акумулација на производи за заштита на растенијата
- Растителен метаболизам на производи за заштита на растенијата (детоксификација, red-ox,
хидролиза, конјугација, улога на глутатион, гликоза и амино-киселините)
- Трансформација на производи за заштита на растенијата во растенијата
- Судбина на производи за заштита на растенијата во `ивотната средина (дифузија, волатизација и
масовен трансфер, адсорпција, перзистентност, фото-трансформација, хемиска деградација,
микробиолошка и ензимска деградација, полимеризација, оксидативни соединенија, хемиски и
биотехнички процеси на почвена ремедијација, сорпциски изотерми и анализа на производи за
заштита на растенијата во почва)
- Одржливост на животната средина и безбедност на храна
- Аналитички методи за детерминација на резидуи од пестициди
- Еко-токсиколошки проценки на пестицидите
Машини за апликација на производи за заштита на растенијата
Дози и волумени на дистрибуција, депозит, резидуи, услови за коректна дистрибуција, начини
на приме на на производи за заштита на растенијата
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Класификација на третмани со производи за заштита на растенијата и опрема за нивна
дистрибуција
Распрскувачи за водена дистрибуција на производи за заштита на растенијата (анализи и
евалуација на густина на капки, инспекција и калибрација на распрскувачи)
Опрема за апликација на производи за заштита на растенијата во заштитените простори
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)
-

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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
Предавања, вежби (лабораториски и
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Maceljski Milan
2.
3.

22.2

Постоловски Миле,
Пејчиновски Филип,
Костов Ташко, Накова Роза
Јањиќ Васкрсија

4.
Maceljski Milan
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стручни списанија и
публикации од областа на
ентомогија и заштита на
растенија

(седум)
(осум)
(девет)
(десет)
теренски),

(D)
(C)
(B)
(A)

Наслов

Издавач

Година

Фitofarmacija (opci dio)

Sveuciliste u
Zagrebu
ЗЗР на РМ,
Скопје

1967

2005

PoljoprivrednaEntomologija

Београд-Бања
Лука
Zrinski, Zagreb

Наслов

Издавач

Година

Преглед на пестицидите
регистрирани во
Р.Македонија, Скопје
Фитофармација

2000

1999

Заштита на растенија,
Биљна заштита, Заштита
биља, Биљни лекар,
Journal of the Applied
Entomology, Bulletin EPPO/
OEPP/OILB/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Квалитет и безбедност на храна за животни
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
9.
Предуслови за запишување на
Предзнаења од хемија, биохемија, физиологија,
предметот
микробиологија, поледелство со фуражно производство,
преработки од прехранбената индустрија, основи на
исхрана на животните, применета исхрана на животните,
здравствена заштита на животните
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со квалитетните својства на крмите кои се користат во исхраната на
животните. Исто така, студентите се запознаваат и со постапките за самоконтрола при
производство, преработка и промет со добиточна храна, како и со упатствата за примена да добра
пракса за исхрана на животните. Преку овој предмет студентите базично ќе се запознаат со
штетните материи во добиточната храна.
ограма: Вовед
11. во предметот
Класификација на крми
Зрнести крми
Производи и секундарни производи од мелничарство
Секундарни производи од индустријата за скроб
Производи и секундарни производи од индустријата за алкохол и вриење
Производи и секундарни производи од индустријата за шеќер и аскорбинска киселина
Производи и секундарни производи на индустријата за масло
Сушени растителни производи
Други производи од растително производство
Крми од животинско потекло
Крми со додаток на непротеински азотни соединенија
Минерални крми
Крмни смески
Дополнителни крмни смески
Додатоци на крмните смески
Преглед и оцена на крмите од растително потекло
Преглед и оцена на крмите од животинско потекло
Штетни материи во добитичната храна
Добра пракса за исхрана на животните
Генерални принципи и побарувања
Производство, преработка, складирање, транспорт и дистрибуција на добиточна храна
Системи за контрола на квалитетот и безбедноста кај операторите со добиточната храна
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
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15.2
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

70

бодови

15

бодови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Милосављевић, З., Пауча,
Б.
2.
Kalivoda, M.
3.
4.
5.

22.2

Стојовић, Ј., Рајић, И.,
Радовановић, Т.
Kolarski, D., Pavličević, A.:

Ševković, N., Rajić, I.,
Basarić-Dinić, L.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

15

бодови
(F)
(E)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Сточна храна,

Agronomski fakultet,
Cacak, RS
Veterinarni fakultet,
Zagreb, RH
Agronomski fakultet,
Cacak, RS
Poljoprivredni
fakultet, Beograd, RS
Veterinarni fakultet,
Beograd, RS

1978,

Издавач

Година

Krmiva,
Преглед и оцена
сточне хране;
Praktikum ishrane
domaćih životinja
Praktikum iz ishrane

Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Eнтомологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Миле Постоловски
Проф. д-р Станислава Лазаревска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биологија, зоологија,
предметот
екологија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните карактеристики на класата на инсектите, како едни од најзначајните
економски штетници на земјоделските култури. Проучување на надворешната и внатрешната градба
на инсектите, нивното размножување и развој, еколошките законитости
Запознавање со штетни видови инсекти на земјоделските култури (Apterygaota-Protura, Diplura,
Collembola, Thysanura; Pterigota-Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, Dyctioptera, Dermaptera,
Thysanoptera, Homoptera, Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera),
нивната биологија, дистрибуција, штетност, мерки за контрола
11. Содржина на предметната програма:
Општа ентомологија
Таксономија на инсектите
Биолошки карактеристики на инсектите
Надворешна и внатрешна градба на инсектите
Физиологија на инсектите
Животен развој и репродукција на инсектите, онтогенија, дијапаузи, дисперзија, полиморфизам,
интраспецифични односи, др.
Екологија на инсектите (интраспецифични и интерспецифични односи, абиотски фактори,
структури на популациите, големина и динамика на популација)
Симптоми и штети предизвикани од инсектите на растенијата
Предаторство и паразитизам (три-трофички релации, локации домаќин/жртва, прифаќање и
манипулација, селекција иселективност)
Методи за контрола на фитофагните организми (агротехнички, физички, генетски, биолошки,
биотехнички и хемиск)
Семиохемикалии (феромони и други атрактанти) и стратегии за нивна примена (мониторинг ,
масовно ловење, сексуална конфузија, спречување на копулација и др.)
Применета земјоделска ентомологија
- Морфологија, биологија и етологија (животен циклусј и репродукција на видот), екологија
(абиотски и биотски интеракции ефекти), симптоми и штети од штетните инсекти на главните
земјоделски култури (вклучително и декоративните растенија, оранжериските култури и култури
кои се одгледуваат безпочвено, како и растителни производи) и живот во синантропски услови,
како и принципи на интегрална заштита (Apterigota: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura.
Pterygota: Ephemeroptera. Odonata. Orthoptera: Acrididae, Tettigonidae, Gryllidae, Gryllotalpidae.
Dyctioptera: Blattodae, Mantodae. Isoptera. Dermaptera. Plecoptera. Psocoptera. Mallophaga. Anoplura.
Thysanoptera: Terebrantia: Aelothripidae, Tripidae, Tubuliphera: Phloeothripidae. Heteroptera:
Pentatomidae, Miridae, Tingitidae, Nabidae, Anthocoridae. Homoptera: Cicadina, Aleurodina, Aphidina,
Psyllina, Coccina. Neuroptera. Coleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Anobiidae,
Chrysomelidae, Bruchidae, Cerambicidae, Coccinellidae, Curculionidae, Scolytidae; Lepidoptera:
Stigmellidae, Lithocolletidae, Lyonetidae, Tineidae, Gelechidae, Hyponomeutidae, Aegeridae, Cossidae,
Tortricidae, Pyralidae, Bombycidae, Lasiocampidae, Arctidae, Lymantridae, Geometridae, Pieridae,
Noctuidae. Diptera: Bibionidae, Cecidomyidae, Culicidae, Tabanidae, Asilidae, Syrphidae, Psilidae,
Trypetidae, Helomyzidae, Opomyzidae, Agromyzidae, Chloropidae, Anthomyidae, Muscidae, Tachinidae.
Hymenoptera: Symphita: Cephidae, Tenthredinidae, Apocryta: Ichneumonidae, Braconidae, Aphididae,
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Chalcididae, Eurytomidae, Trichogrammatidae, Eulophidae, Formicidae, Vespidae, Apidae. Siphonaptera)
- Морфологија, биологија, етологија (развоен циклус и репродукција на видот), екологија (абиотски
биотски интеракции и влијанија) на природните непријатели на фитофагните инсекти и принципи
на интегрална заштита
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.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Танасијевиќ,
Душка Симова-Тошиќ,
Ефтим Анчев
2.
Н. Танасијевиќ, Д.
Симова-Тошиќ.
3.
Lea Schmidt

22.2

4.

Maceljski Milan

5.

Gullan P.J., Cranston P.S.

Дополнителна литература
Ред.
Автор

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)
Предавања, вежби (лабораториски и теренски),
семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
ентомологија

Универзитет
“Кирил и
Методиј”- Скопје
Универзитет у
Београду
Sveuciliste u
Zagrebu

1987

Zrinski, Zagreb

1999

USA

2000

Издавач

Година

Специјална
ентомологија
Tablice za
determinaciju
insekata
Poljoprivredna
Entomologija
The Insects – An
Outline of
Entomology
Наслов
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број
1.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

2.

Philip Howse, Ian Stevens,
Owen Jones

3.

Jervis and Kidd

4.

Стручни списанија и
публикации од областа
на ентомогија и заштита
на растенија

Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management
Insect Pheromones
and their Use in Pest
Management
Insect Natural
Enemies
Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар,
Journal of the
Applied Entomology,
Bulletin EPPO/OEPP/
OILB /MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Лековити и зачински растенија
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Зоран Димов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: Ботаника, Исхрана на
предметот
растенијата, Агрометеорологија со климатологија,Општо
поледелство
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за поважните предтсавници,
технологијата на одгледување и начинот на производство на лековитите и зачински растенија
11. Содржина на предметната програма:
Општ дел:
Основни поими на растителните лековити суровини;
Општи принципи при одгледување на лековитите растенија
Послежетвени постапки кај лековитите и зачински растенија (примарна преработка по
стандардите на GAP)
Употреба на лековитите и зачински растенија
Специјален дел:
Растенија кои содржат алкалоиди
Растенија кои содржат хетерозиди
Растенија кои содржат танини
Растенија кои содржат липиди (во маслото)
Растенија кои содржат витамини
Ароматично – зачински растенија: морфолошки карактеристики, еколошки услови,
технологија на одгледување
Етерични масла: добивање, основни карактеристики на поважните етерични масла
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
30+15+135 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
30
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
15
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
105
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 (2 x 30) + 20
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 (max.)
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 (max.)
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
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(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kisgeci Jan, Slavica Jelacic,
Damir Beatovic
2.

22.2

Siljes Ivan, Dzurdzica
Grozdanic, Grgesina Ivan

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

6

(E)

(шест)

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)
Задолжително присуство на предавања и на вежби.
Дозволено одсутвување само од 2 предавања
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Lekovito,
aromaticno i
zacinsko bilje

Univerzitet u
Beogradau,
Poljoprivredni
fakultet
Skolska Knjiga,
Zagreb

2009

Издавач

Година

Poznavanje, uzgoj i
prerada lekovitog
bilja
Наслов
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Прописи во агроеколошко и органско земјоделство
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елизабета Ангелова
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од екологија
предметот
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+105 = 180 часови
15.
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16.
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17.
Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
90
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
5
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
5
18.
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.

D. Znaor

2.

International Federation of
Organic Movement
(IFOAM)
Lampkin, N.

3.
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nadia El/Hage Scialabba

Редовност на предавања и вежби и положени тестови
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ekološka
poljoprivreda
Basic Standards

Globus, Zagreb

1995

www.ifoam.org/abo
ut_ifoam/standards
/norms.html
Farming Press
Books

2002

Издавач

Година

Organic farming

Наслов
Energy use in
Organic Food
systems
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Рурален развој
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јован Аждерски
9.
Предуслови за запишување на
Пристап до интернет и до стручно-научни спсанија
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за подобро да се проучи животот во руралното општество и локалните селски
заедници, да се расветлат одделни противречности во нивниот материјален развој и култура, но, и
да се помогне да се анимира општественото јавно мислење. Тоа ќе придонесе да се унапреди
селскиот начин на живеење, да се модернизира аграрното производство, руралното општество и
домот на селанецот-земјоделец.
11. Содржина на предметната програма:
Предмет на руралниот развој; Руралниот развој како наставен и научен предмет; Процес на
конституирање на науката за селото; Рана општествена мисла за селото и селанството; Современ
развој на руралните науки; Европски традиции и искуства во решавањето на проблемот со
руралниот развој; Американски искуства; Современ развој на селото во Македонија; Методолошки
постапки и фази на истражувањето во руралните науки; Главни фази во научното истражување;
Средување, класификација и прикажување на податоците; Историја на селото и и селанството;
Појава на селата во првобитната заедница; Селото во робовладетелството, феудализмот,
социјализмот и капитализмот; Рурална екологија; Природата како дел на руралната средина;
Еколошка рамка на селанецот; Потреба од поинаков еколошки пристап; Структура на руралното
општество; Институции на селото; Селското семејство; Промени во семејството; Типови земјоделски
семејства; Рурални односи; Просторни рурални односи; Сопственички рурални односи; Односи меѓу
половите; Односи на заедништво и кооперативизам; Рурални промени и процеси; Значење и
поделба на промените; Иновациите и промените; Просторни рурално планирање; Рурални сили;
Организирање на земјоделците и селаните во здруженија; Индустријализација; Урбанизација;
Модернизација; Миграции и деаграризација; Регионална економија; Развој на современи концепции
за регионален развој; Теорија на извозна ориентација на регионот; Теории за модернизација;
Улогата на државата во развојот на просторот; Големината и функцијата на локалната самоуправа;
Регионален развој на Македонија.
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
проф. д-р Христо
Карталов
2.
проф. д-р Наталија
Николова
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Бодови

60
30

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Социологија на
селото
Регионална
економија

Фолозофски
факултет-Скопје
Економски
факултет-Скопје

1996

Наслов

Издавач

Година
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Технологија на алкохолни и безалкохолни
пијалаци
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година/семестар
Четврта Година
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
Кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Крум Бошков
Проф. д-р Љубица Каракашова
9.
Предуслови за запишување на
Положени испити од предметите кои се слушаат во
предметот
претходните семестри на наставната програма а се
однесуваат на научните полиња од лозарство и
овоштарство
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаење за различните технологии на производство на алкохолни пијалаци, овошни
сокови и други безалкохолни пијалаци. Стекнување на основни вештини за изработка на
технолошки шеми, теоретско и практично запознавање со производство на алкохолните пијалаци,
овошни сокови и други безалкохолни пијалаци.
11. Содржина на предметната програма:
Технологија на алкохолни пијалаци
1.Вовед, 2.Економско и стопанско значење на производството на алкохолни пијалаци.
3.Дестилерии. 4.Избор на дестилациони апарати и неопходна опрема. 5.Суровина за производство
на алкохолни пијалаци, грозје, овошје, поледелски производи. 6.Производство на суровина за
дестилирање. 7.Дестилација, хемиски и физички промени при дестилирањето. 8.Технологија за
производство на алкохолни пијалаци од грозје. 9.Технологија за производство на алкохолни
пијалаци од овошје. 10.Технологија за производство на алкохолни пијалаци од поледелски култури.
11.Технологија за производство на специјални алкохолни пијалаци. 12.Финализација на
алкохолните пијалаци. 13.Хемиски состав на алкохолните пијалаци. 14.Сензорно оценување на
алкохолните пијалаци. 15.Законска регулатива во врска со алкохолните пијалаци.
Технологија на безалкохолни пијалаци
1. Воведно запознавање со предметната дисциплина. Основни карактеристики и значење на
безалкохолните пијалаци.2. Класификација и основни својства на безалкохолните појалаци. Состав
и својства на овошните пијалаци.3. Основна суровина за производство на сокови и други
напитоци од овошје. 4. Помошни суровини. Вода. Средства за засладување. Подготовка на
шеќерниот сируп. Антиоксиданти. Ароматични материи. Боени материи. Витамини. Згуснувачи и
стабилизатори. Конзерванси. 5. Начини на конзервирање на овошните пијалаци (конзервирање со
примена на топлина, конзервирање со примена на ниска температура и со хемиски средства). 6.
Континуирано оценување. 7. Производство на овошни сокови и безалкохолни пијалаци. 8.
Технологија на производтсво на овошни сокови од полупреработки (бистри, матни и кашести и
концентрирани сокови). 9. Технологија на производство на газирани освежителни пијалаци.
Производство на овошни слабо-алкохолни пијалаци (од јаболка, вишна, круша, млади оревчиња,
шипка и др. 10. Производство на газирани пијалаци од портокал и лимон; на база на грозје; на база
на жито; од мед. 11. Минерална вода и ароматизирана минерана вода. 12. Инстант сокови. 13.
Амбалажа и амбалажен материјал. Дезинфекциони средства. 14. Хигиена во погонот и хигиенско
техничка заштита. 15. Прописи за квалитет на овошните соковите и останатите безалкохолни
пијалаци.
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
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Распределба на расположливото време
60+30+90 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
Активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа + проект
(презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Nikićević, N., Tešević, V:

22.2

2.

Драган Настев

4.

Љубица Каракашова

5.

Гордана Никетић Алексић

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Мартин Вереш
5.

Проф.д-р З. Божиновиќ

60

часови

30

часови

15
15
60

часови
часови
часови

60

бодови

10+20

бодови

10
5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода
7
(седум)
од 71 бода до 80 бода
8
(осум)
од 81 бода до 90 бода
9
(девет)
од 91 бода до 100 бода
10
(десет)
Редовно присуство на предавања и вежби

(D)
(C)
(B)
(A)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов
Jaka alkoholna pića
– analitika i praksa
(udžbenik),
Технологија на
виното
Производство на
безалкохолни
пијалаци
Технологија
безалкохолних
пића

Издавач
Београд

Година
2008
1984

Интерна скрипта,
ФЗНХ, Скопје

2008

Пољопривредни
факултет, Београд

1989

Наслов

Издавач

Година

Принципи
конзервисања
намирница
Ампелографија

Пољопривредни
факултет, Београд

2004

Агринет

2010
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хемиско-физички опасности во храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Kвалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од неорганска, органска
предметот
хемија и аналитичка хемија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги запознае студентите со хемиските и физичките опасности што може да се јават во храната
како и со мерките за нивната контрола со што се обезбедува производство на безбедна храна.
11. Содржина на предметната програма: Вовед во хемиско-физички опасности во храна-општи поими,
Историја на индустриска преработка на храна, основа, контаминенти- Пестициди, максимално
дозволено количество, прифатлива дневна доза, остатоци од пестициди ефекти врз здравјето,
мониторинг, високо ризични групи, доенчиња, приод на Британија за надзор на пестициди, ЕУ
легислатива, Ветеринарни лекови, антибиотици, хормони, присуство во храна, ефекти врз
здравјето, ЕУ легислатива, перманентни соединенија во животната средина, органски загадувачи во
храна, ароматични јаглеводороди, полициклични ароматични јаглеводороди, диоксини и ПЦБс,
хлорирани ароматични и алифатични јаглеводороди, естери на фтална киселина, ефекти врз
здравјето, неоргански загадувачи на храна, проценка на ризик, метали и металоиди, нитрати и
нитрити во храната, контаминенти при преработка на храна, биолошки токсини, биогени амини,
миграција од материјалите и артиклите за пакување на храна, хемиска миграција и фактори што ја
контролираат, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, контаминенти од
пакувањето, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, токсини што се јавуваат
природно, микотоксини, присуство во храна, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива, адитиви,
означување, функција на прехранбени адитиви и безбедност, ефекти врз здравјето, ЕУ легислатива,
контролни мерки, сегашни и идни трендови.
Практична настава: Определување на NO3¯ и NO2¯во зеленчук, Определување на NO3¯ и NO2¯во
сувомеснати производи, Определување на pH во конзервирани производи, Определување на јод во
сол, Определување на пестициди во вода, Определување на пестициди во вода, Определување на
тешки метали во сточна храна, Определување на синтетски бои во овошни сокови, Определување
на сорбинска киселина во сос од зеленчук, Определување на киселост во мед, Определување на
содржина на алкохол во алкохолни пијалаци, Определување на вкупна киселост во алкохолни
пијалаци, Определување на бензоати во безалкохолни пијалаци
12. Методи на учење:
Теоретската настава се реализира со: предавања во PowerPoint, дискусии, изучување на практични
случаи, изработка на групни семинарски задачи.
Практичната работа се реализира во лабораторија со индивидуална работа на одреден проблем.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
60+30+90= 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
40
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
бодови
(F)
(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)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Биљана
Петановска-Илиевска и
Доц. д-р Лила Водеб,

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J.Trajković, M. Mirić,

2.

Илинка Спиревска,

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Хемиско- физички
опасности во храна
интерна скрипта за
студентите од
Факултетот за
земјоделски науки
и храна

Факултет за
земјоделски науки
и храна-Скопје

2011

Наслов

Издавач

Година

Analiza životnih
namirnica.

Tehnološko –
metalurški fakultet,
Univerzitet u
Beogradu, Beograd
Просветно дело,
Скопје

1983

Хемија на животна
средина,
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Хигиена и санитација во производството на храна
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Методија Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
o Предзнаења од неорганска и органска хемија, биохемија,
предметот
производството на суровини од анимално и растително
потекло за преработувачката индустрија
o Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o Стекнување познавања за:
- националните и регулативите во ЕУ од областа на хигиената и санитацијата во процесот на
производство на храна;
- хигиенскиот дизајн на капацитетите за производство на храна;
- практична примена на хигиенските принципи во производството на храна;
- изработката на програми санитација во индустријата за производство на храна.
o Стекнување вештини за практична примена на хигиенско-санитарните мерки и принципи во
индустријата за производство на храна во согласност со законските регулативи.
11. Содржина на предметната програма:
o Регулативи од областа на хигиената и санитацијата во производството на храна:
 Вовед, менаџмент на ризик фактори и НАССР. Национални регулативи за хигиенско-санитарните
нормативи и принципи во производството на храна;
 ЕУ регулативи за хигиена и санитација во производството на храна. Општа директива за хигиена на
храната (93/43 ЕЕС);
 Специфични регулативи кои се однесуваат за хигиената кај одредени производители во синџирот
на производство на храна;
 Неопходни хигиенско-санитарни услови во призводството на храна за спроведување на
националните регулативи и HACCP. Запознавање со условите за производство на храна во пракса;
 Имплементација на специфични регулативи кои се однесуваат за хигиената кај одредени
производители во синџирот на производство на храна;
o Хигиенски дизајн на фабриките/погоните за производство на храна:
 Извори на контаминација: физички, хемиски и микробиолошки контаминенти. Контрола на
контаминацијата (E.coli);
 Материјали за изработка на опремата и средства за подмачкување;
 Системи од цевки, плпомби и вентили. Чистење и санитација;
 Верификација и сертификација на планот за хигиена и санитација. Тестирање на пастеризацијата,
стерилизацијата и бактериските резидуи. Тестирање на чистотата;
 Принципи за работа во лабораторија. Земање на проби. Контрола на контаминацијата со физички,
хемиски и микробиолошки контаминенти;
 Протокол за чистење и санитација на цевките, пломбите и вентилите;
 Тестирање на ефектот од пастеризацијата, стерилизацијата и бактериските резидуи. Тестирање на
чистотата;
o Хигиена и санитација во праксата:
 Чистење и дезинфекција. Хемиски средства за чистење и дезинфекција. Тестирање на
дезинфекцијата. Квалитет на водата;
 Подготовка на хемиски раствори за чистење и дезинфекција. Испитување на квалитетот на водата.
Тестирање на ефектот од извршената дезинфекција;
 Плански пристап за хигиена и санитација. Преработувачки капацитети. Градба на фабрики за
преработка. Општ дизајн на внатрешноста на фабриките: ѕидови, таван, под, одвод, простории за
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12.
o

o
13.
14.
15.

16.

17.

18.

услужни дејности, внатрешни бариери, оддели со висок ризик;
Хигиена на опремата. Вовед-клучни критериуми за изработка на планот за хигиена и санитација.
Ризици поврзани со поставување на опремата. Одводи. Површини на опремата. Агли, пукнатини и
скриени делови. Споеви и поврзувачи. Прицврстувачи. Налепници. Завршетоци на осовини. Врати,
покривачи и плочи. Соби. Бескрајни ленти;
Контрола на опремата и инструментите. Припрема на детерѓенти и дезинфициенси. Други техники
за дезинфекција. Програма за санитација. Менаџирање на програмата за санитација. Процена на
ефектите од програмата за санитација;
Детекција на резидуи по чистењето и дезинфекцијата. Резидуи по чистење и дезинфекција.
Тестирање на сигурноста од резидуите при чистење и дезинфекција. Тестирање на остатоците по
чистењето и дезинфекцијата, односно нивниот капацитет за онечистување;
Откривање на остатоци од чистењето и дезинфекцијата во водата за миење. Откривање на
остатоци од чистењето и дезинфекцијата во храната. Одредување на резидуален хлор;
Лична хигиена. Вовед: извори на контаминација. Директна и индиректна контаминација. Контрола
на контаминацијата: медицинско скенирање. Пракса за лична хигиена-курсеви. Хигиена на рацете.
Контрола на индиректната контаминација од луѓето;
Хигиената и туѓите тела. Менаџирање со системите за превенирање на опасностите од туѓи тела.
Општи методи за превенирање на појавата на туѓи тела. Системи за детекција на туѓи тела. Опрема
за одвојување на туѓите тела;
Контрола на штетниците. Раширеност на штетниците. Физички и биолошки мерки за контрола на
штетниците;
Хемиски мерки за контрола на штетниците. Постапки за успешна контрола;
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во практика.
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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски), семинари,
30
часови
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
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
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

20
до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
од 81 бода до 90 бода

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

8
(осум)
(C)
9 (девет)
(B)
1
од 91 бода до 100 бода
(десет)
(A)
0
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
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20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
ЛеливелдХ.Л.М., Мостерт
М.А., Хола Џ.

22.2

2.

Mansel W. Griffiths

3.

Buncic, S.

4.

Hrgovic, N.

5.

Маџиров, Ж.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Raseta, J.

индивидуална семинарска работа = 6
Минимум потребни поени од друга практична работа
или проектна активност = 6
Успешност на модуларните тестови од минимум 2x15
поени = 30
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Прирачник за контрола
на хигиената во
прехранбената
индустрија
Improving the safety and
quality of milk –
одредени поглавја
Integrated food safety
and veterinay public
health (одредени
поглавја)
Opsta higiena

АД ВЕРБУМ,
Скопје

2009

Woodhead
Publishing
Limited
CAB
International

2010

Veterinarski
fakultet,
Beograd
Универзитет
“Св. Кирил и
Методиј”
Скопје

1991

Наслов

Издавач

Година

Higijena i tehnologija
mesa

Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine
Medicinska
naklada,
Zagreb
Medicinska
naklada,
Zagreb
Medicinska
naklada,
Zagreb
Универзитет
“Св. Кирил и
Методиј”,
Скопје
Univerzitet u
Beogradu,
Fakultet
veterinarske
medicine

1985

Дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација во
сточарството и
ветеринарната медицина

2.

Asaj, A.

Dezinfekcija

3.

Asaj, A.

Deratizacija u praksi

4.

Asaj, A.

Zdravstvena dezinsekcija u
nastambama i okoli{u

5.

Данев, М.

6.

Miljkovic, V.

Хигиена и технологија на
месо, риби, јајца и нивни
производи – одредени
поглавја
Higijena i tehnologija
mleka – odredeni poglavja
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Трошоци и калкулации
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф.д-р
д-р Александра
М. Мартиновска
Стојческа, Доц. д-р
Ивана С. Јаневска
8.
Наставник
Доц.
Александра
Стојческа
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од областа на економиката
предметот
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
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови (3+2)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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
Изработена семинарска работа

(десет)

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миланов, М, Мартиновска
Стојческа, А.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кеј, Д. Д., Едвардс, В. М.,
Дафи, П. А.

75

часови

80

бодови

10

бодови

10

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Трошоци и
калкулации во
земјоделството

Земјоделски
факултет, Скопје

2002

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
фарма

Три

2009
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Здравствена заштита на животните
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф. д-р
Трајчев,
Доц. д-р Димитар Наков
8.
Наставник
Проф.
д-рМетодија
Методија
Трајчев
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од биохемија, анатомија,
предметот
физиологија и репродукција на домашните животни
Користење на интернет и стручно-научни списанија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
o Стекнување основни познавања за патологијата на болестите, ветеринарната фармакологија,
органските, одгледувачките, заразните и паразитарните болести на домашните животни, особено
патологијата во интензивните системи на одгледување и нивната превентива
o Стекнување основни вештини за неопходните зоотехнички мерки во интензивното сточарско
производство
11. Содржина на предметната програма:
o Основи на патолошката анатомија, основи на ветеринарната имунологија, ветеринарната
фармакологија и дијагностика на болестите (болест, етиологија, атрофија, дистрофија,
циркулаторни нарушувања, воспалителна реакција, регенеративни процеси, тумори,
медикаментозни средства и форми, начини на апликација на медикаментите, значење на
ветеринарните лекови);
o Органски болести (болести на кардиоваскуларниот и респираторниот систем, болести на органите
за варење и црниот дроб, болести на уринарниот систем, болести на перитонеумот, болести на
нервниот систем, болести на кожата, метаболички болести болести на ендокрините жлезди, лоши
навики кај домашните животни;
o Приод и фиксирање на животните, план на клиничкото испитување. Општи и специјални методи на
клиничиот преглед, општи и специјални испитувања (анамнеза, национал, хабитус, тријас,
испитувања на кардио-васкуларниот систем, органи за дишење, органи за варење, урогенитални
органи, локомоторен и нервен систем);
o Патологија на репродукцијата и болести на млечната жлезда и подмладокот (патологија на
гравидитетот, породувањето и пуерпериумо, стерилитет, болести на млечната жлезда, болести на
младите животни);
o Дијагностика на болестите на гравидитетот, испитување на млечната жлезда, дијагностика на
маститисите - лабораториски и теренски методи, земање млеко проба за бактериолошка анализа;
o Основи на хирургијата (асепса и антисепса, стерилизација на хируршки инструменти, преврски.
хируршки инструменти и материјали, прва помош при повреди, крвавење, каснување од змии,
пчели и стршлен, масажа, обезрожување на говедата, потковување, кастрација - безкрвна и крвна
метода)
o Заразни болести (општа и специјална епизоотиологија, заразни болести причинети од бактерии,
заразни болести причинети од вируси, заразни болести причинети од габи, микотоксикози, методи
за дијагностицирање на заразните болести)
o Паразитарни болести (протозоарни болести, хелминтијази, болести причинети од развојни облици
на паразити, болести причинети од ектопаразити, болести причинети од развојни облици на
инсекти, откривање паразити - флотациона и седимантациона метода, крвен размаз - откривање на
причинители на пироплазмозата);
o Болести на живината / Превентвни програми (органски болести, паразитарни болести, заразни
болести);
o Стрес и благосостојба кај домашните животни;
o Превентивни програми во сточарското производство;
o Закон за ветеринарно здравство. Легислатива во ЕУ,
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12.
o

o
13.
14.
15.

16.

17.

18.

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 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.)
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
20
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
20
бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода
6
(шест)
(E)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

22.

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Радостис О.М., Клајв
Г.Ц., Хинчклиф К.В.,
Констабл П.Д.

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)
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
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Ветеринарна медицина
(учебник за
заболувањата на
говедата, коњите,
овците, свињите и
козите) – одредени
поглавја

Табернакул,
Скопје

2010
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22.2

2.

Сеинсбери Дејвид

Здравје на живината и
менаџмент (кокошки,
мисирки, патки, гуски и
препелици) – одредени
поглавја
Ветеринарство

Ламина, РМ

2010

3.

Маџиров, Ж.

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1987

4.

Маџиров, Ж

Практикум по
ветеринарство. Второ
преработено и
дополнето издание

Универзитет “Св.
Кирил и Методиј”
Скопје

1989

5.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION

Zoonoses and
communicable diseases
common to man and
animals – одредени
поглавја

Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

2001

Наслов

Издавач

Година

Zdravstvena zastita
svinja u intenzivnom
odgoju

Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Univerzitet u
Beogradu, Fakultet
veterinarske
medicine
Pan American
Sanitary Bureau,
Regional Office of
the
WORLD HEALTH
ORGANIZATION
Washington, D.C.
20037 U.S.A.

1997

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Loncarevic, A

2.

Panjevic, Dj

Zarazne bolesti zivotinjavirusne etiologije

3.

Lolin, M

Zarazne bolesti zivotinjabakterijske etiologije

4.

Scientific and Technical
Publication No. 580
PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION

Zoonoses and
communicable diseases
common to man and
animals
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Маркетинг на земјоделски производи
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година/
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф. д-р
Ненад
Георгиев,
Доц. д-р Марина Нацка
8.
Наставник
Проф.
д-р
Ненад
Георгиев
9.
Предуслови за запишување на
 Предзнаења од предметот Основи на агромаркетинг
предметот
 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
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, узвоз 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+45+90 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
45
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
60
часови
17. Начин на оценување
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17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(E)

од 61 бода до 70 бода

7

(седум)

(D)

од 71 бода до 80 бода
8
од 81 бода до 90 бода
9
од 91 бода до 100 бода
10
Изработена семинарска работа

(осум)
(девет)
(десет)

(C)
(B)
(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Георгиев, Н., Нацка, М.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Vlahovic, B.
2.

Tomin, A., Dorovic, M.

3.

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

80

бодови

15

бодови

5

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг на
земјоделски
производи

Интерна скрипта и
белешки од
предавањата,
ФЗНХ, Скопје

Наслов

Издавач

Година

Trziste
agroindustrijskih
proizvoda
Trziste i promet
poljoprivrednih
proizvoda
Marketing of
agricultural
products

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2010

Poljoprivredni
fakultet - Novi Sad

2009

Prentice Hall, New
Jersey

2002
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фитопатологија со фитофармација
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Трета година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Раде Русевски
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од:
ботаника, хемија,
предметот
микробиологија, генетика, лозарство.
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 земјоделските култури, заедно со мерките за нивно сузбивање.
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.
- Псеудомикози: Царство Protozoa, Раздели: Myxomycota, Plasmodiophoromycota.; Царство Chromista,
Раздел: Oomycota, Класа: Oomycetes Редови: Peronosporales., Pythiales, Sclerosporales
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Chytridiomycota, Класа: Chytridiomycetes Редови: Blastocladiales,

Chytridiales, Spizellomycetales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, КласаIII: Filamentous Ascomycetes, Ред: Erysiphales,
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, А: Pyrenomycetes, Редови: Diaporthales, Hypocreales,
Phyllachorales, Xylariales.
Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, B: Loculoascomycetes, Редови: Dothideales,
Pleosporales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, C: Discomycetes, Редови: Leotiales.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Ascomycota, D: Deuteromycetes.
- Микози: Царство Fungi, Раздел: Basidiomycota, Ред: Uredinales. Микози: Царство Fungi, Раздел:
Basidiomycota, Ред: Ustilaginales.
- Бактерии Род: Clavibacter. Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas - Бактерии Род: Streptomyces,
Rhizobium (Agrobacterium) и Ralstonia
- Вируси

12.

13.
14.

Методи на учење
:Предавања поддржани со компјутерски и видео презентации, ќе се практикуваат дискусии,
изработка на групни или индивидуални семинарски работи, консултации, 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+105 = 180 часови
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15.

Форми на наставните
активности

15.1
15.2

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на
активности

16.1
16.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

45

часови

30

часови

15
15
75

часови
часови
часови

16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
4
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

бодови
(F)
(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)
Предавања, вежби (лабораториски и
теренски),семинарска
Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

(A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Пејчиновски Филип,
Митрев Саша
2.

Пејчиновски Филип,
Митрев Саша

3

Ивановиќ Мирко,
Ивановиќ Драгица

4.

Арсениевиќ Момчило

5.

Шутиќ Драгољуб

Дополнителна литература
1.
Стручни списанија и
публикации од областа
на фитопатологијата –
растителната микологија,
растителната
бактериологија,
растителната
вирусологија и заштита
на растенијата

80

бодови

10

бодови

10

Наслов

Издавач

Година

Земјоделска
фитопатологија –
општ дел
Земјоделска
фитопатологија –
специјален дел
Псеудомикозе и
микозе биљака

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2007

Универзитет “Гоце
Делчев” – Штип

2009

Универзитет у
Београду,
Пољопривредни
факултет
“Научна књига” –
Београд
Институ за заштиту
биља и животне
средине, Београд

2002

Фитопатогене
бактерије
Вирозе биљака –
специјален дел

1992
1995

Заштита на
растенија,
Биљна заштита,
Заштита биља,
Биљни лекар, Plant
disease,
Phytopathology
Bulletin
EPPO/OEPP/ OILB
/MOBB и др.
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Контрола на квалитет и безбедност на храна со
прописи
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
Проф.
д-р
Соња
Србиновска,
Доц. д-р Душица Санта
8.
Наставник
Проф.
д-р
Соња
Србиновска
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од...
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Вовед во основите на млекарската индустрија, запознавање со млекото како суровина од аспект на
физичко-хемиски, микробиолошки и органолептичките својства.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во тематската структура на курсот
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 – обележување
 Микробиолочки критериуми
 Прашалник за предусловни програми
 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
Добри практики во примарно производство
Добра производна практика
 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
 Микробиолошки, Физички, Хемиски
Безбедност на прехранбените производи базирана на примена на АОККТ (ХАЦЦП)
 Историјат. Законски барања, Дефинирање на опсегот на студијата
 АОККТ тим
 Опис на производот и процесот
 Дијаграм ви производството на храна
 Анализа на ризиците
 Одредување на ККТ
 Воспоставување на критични лимити, Воспоставување на корективни акции
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 Воспоставување на систем на верификација
 Воспоставување на документација и процедура на чување на записи
 Валидација
Рапид алерт систем
Кодекс Алиментариус
ИСО стандарди, ИСО 9001, ИСО 17025, ИСО 22000
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+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45
часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
60
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10
бодови
17.3
Активност и учество
30
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5
(пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
Анонимна анкета на студентите
наставата
22. Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Соња Србиновска
Работна скрипта
ФЗНХ
2009
За квалите и
безбедност на храна
2.
Grujic R., N. Marijanovic,
Kvalitet i analiza
Beograd
2001
Radovanovic R., Pooov
namirnica
Rajic J., Kumic J.
3.
P.A.Luning , W.J.Marcelis.,
Food and Quality tool
Wageningen,
2002
W.M.F. Jongen,
management, Techno- academic
managerial aproach.
4.
Bernd van der Meulen,
Food safety Low in the
Wageningen,
2006
Menno van der Velde,
EU
pers
22.2
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Raymond O’Rurke,
European Food law
Dablin
2001
2.
Euro-LEX - internet
3.
Pravo.org.mk
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Прилог бр.3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Обработка и преработка на тутун
2.
Код
3.
Студиска програма
Квалитет и безбедност на храна
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус студии
6.
Академска година/семестар
Четврта година /
Број на ЕКТС
7.
6
VIII семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Златко Арсов
9.
Предуслови за запишување на
Претходни општи предзнаења од: специјално
предметот
поледелство, процесна техника, хемија и биохемија.
10.
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за употребната врeдност на тутунот, преку изучување на технолошките и
биохемиските карактеристики, и според тоа, правилно насочување на технолошкиот процес на
обработката на тутунот. Преку видовите на тутунските преработки, и технологијата на нивното
производство, па се до добивање на финален производ.
Стекнување основни вештини за манипулација, ферментација и преработка на тутунот во тутунски
преработки.
11. Содржина на предметната програма: Индустриска манупулација на тутунот.Технологија на сезонска
и вонсезонска ферментација на тутунот (теоретски основи, фактори за ферментација,
микробиолошки процеси, знаци за ферментацијата) Поферментативен период. Матурација на
тутунот. Историјат на преработката на тутунот. Тутунски преработки за пушење. Тутунски
преработки за жвакање и шмркање. Основни карактеристики и технологија на производство на
пури, тутун за жвакање и шмркање. Видови на цигари. Цигари со мала содржина на никотин и
кондензат. Биохемиски карактеристики на тутунскиот чад и поважни измени на хемиските
соединенија во процесот на пушењето. Технологија на производството на цигари и шема на
технолошките процеси. Прием и складирање на тутунот. Составување на тутунски хармани.
Влажење на тутунот. Линии за обработка на тутунот (берлејска, вирџиниска, ориентална и линија
за обработка на ребра). Сечење на тутунот. Разбивање, ладење, сушење и обеспрашување на
сечениот тутун. Ароматизирање на режениот тутун. Одлежување на сечениот тутун. Изработка и
пакување на цигари. Лагерување и дистрибуција. Помошни материјали и процеси во
производството на цигари. Контрола и одржување на квалитетот при производството на цигари.
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, одбрана на проектна задача итн.
Вежбите ќе бидат аудиториски, лабораториски и теренски. Дополнителни консултации.
13. Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTС x 30 часови = 180 часови
14. Распределба на расположливото време
45+30+105 = 180 часови
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45
часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски, теренски),
30
часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Проектни задачи
15
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
15
часови
16.3 Домашно учење
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
70
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
15
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
15
бодови
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18.

19.
20.
21.
22.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Арсов З.

до 50 бода
од 51 бода до 60 бода

5
6

(пет)
(шест)

(F)
(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)

Mакедонски
Анонимна анкета на студентите

Наслов

Издавач

Година

Фабрикација на
тутунот - скрипта

Факултет за
земјоделски науки и
храна-Скопје
Пољопривредни
факултет
Универзитета у
Београду
Стопански печат
д.о.о., Скопје

2005

Београд

1967

Наслов

Издавач

Година

Познавање и
обработка на
тутунската
суровина
Технология на
тютюневите
изделия, второ
издание

Прилеп

1984

„Антоан Георгиев“,
Пловдив

2002

2.

Николиќ Мирослава

Технологија
прераде дувана

3.

Боцески Д.

4.

Стојановиќ С.

Познавање на
ферментацијата
на тутунот
Технологија
цигарета

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Боцески Д.

2.

Георгиев С.

2004

1996

ДЕСКРИПТОР НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СТУДИСКА ПРОГРАМА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ
НА ХРАНА СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Прв циклус студии (додипломски студии) – академски студии за дипломиран
земјоделски инженер / студиска програма: Квалитет и безбедност на храна
Времетраење на студиите: 4 годишни студии, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити
Научно подрачје: Биотехнички науки
Научно поле: Растително производство, Биотехнологија, Прехрамбена технологија
Научна област: Микробиологија, Растителна биотехнологија, Прехрамбено инженерство и друго
(хемија, биохемија, ботаника, преработка на овошје и зеленчук итн.)
• 7200 часови
• Одбрана на дипломски труд
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•
•

Професионална титула - дипломиран земјоделски инженер / студиска програма: Квалитет
и безбедност на храна
Можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво – втор циклус студии

Тип на
дескриптори
Знаење и
разбирање

Циклус на
студии
Прв циклус

Примена на
знаењето и
разбирањето

Прв циклус

Способност за
проценка

Прв циклус
-

-

Комуникациски
вештини

Прв циклус

Вештини на
учење

Прв циклус

Дескриптори на квалификациите
- Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое
се надоградува врз база на општото средно образование, особено во
основните подрачја на земјоделската наука и пракса, производството
и контрола на храната, како и сродните природни, технички и
агроекономски науки, вклучувајќи посебни познавања од
биотехничките науки, определување на квалитетот и безбедноста
во суровината и готовиот производ.
- Демонстрира знаења и разбирање за земјоделска терминологија,
терминологија која се однесува на квалитет и безбедност на храна,
законската легислатива, како и новите текови и трендови.
- Покажува теоретски и практични и знаења како да ги реши
проблемите, да прибира информации, да интерпретира
лабораториски и теренски резултати, да дава препораки, да работи
индивидуално или во тим, да раководи со тим.
- Применува теоретски и практични вештини во производството на
квалитетна и безбедна храна со професионален пристап во
искористување на природните ресурси и одржување на квалитетот и
безбеноста на готовиот производ.
- Способност да подготвува анализи, да идентифицира и анализира
проблеми, да интерпретира лабораториски и теренски резултати, да
развива практични и теоретски решенија и препораки, да помага во
спроведување на законската легислатива поврзана со полето на
студирање.
- Способност да организира и управува, професионално да решава
стручни проблеми, применува правилен пристап за работа во тим,
одредува и организира дневни работни задачи и распоред на
работата, следи и применува современа технологија.
Демонстрира способност за прибирање, анализирање, оценка и
презентирање на информации, идеи, мислења, врз основа на
релевантни податоци.
- Способност да врши проценка и да направи избор на мерки и
вештини во рутински или комплексни ситуации во рамките на полето
на студирање.
- Способност да врши препознавање на приоритетите кога решава
практични или теоретски проблеми, да превземе активност на база
на сопствено искуство, да изнајде соодветно решение.
- Покажува способност да комуницира со земјоделски
производители, преработувачи, колеги, менаџментот на
организацијата или компанијата, научни работници, вработените од
другите сектори и други.
- Способност да работи тимски.
- Демонстрира професионален пристап за независно учество во
научни и интердисциплинарни дискусии.
Демонстрира способност за совладани вештини за учење, читање и
слушање, комуникација, правилно и рационално користење на
времето.
- Покажува способност за континуирана едукација и професионален
развој во различни полиња и презема иницијатива за стекнување
знаења и учење со висок степен на независност.

1286

содржина

