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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската
програма
Табела 1. Основни податоци
Наслов на студиската програма

НУТРИЦИОНИЗАМ

Универзитет

Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола

Единица на универзитетот

Технолошко – технички факултет
Велес
2. Технолошко-технички науки

Научно поле

3. Медицински науки и здравство
4. Биотехнички науки

Вид на студии

2. 21 Технологија на прехранбени
производи; Област 22108 Друго;
3.05 Здравствена нега;
Области: 30503 Исхрана и диететика и
30511 друго;
3.08 Јавно здраство и здраствена
заштита; Области: 30817 Здраствени
индикатори
4.14 Прехранбена технологија;
Област: 41401 Нутриционизам.
Aкадемски, Прв циклус на студии

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити

240 ЕКТС кредити

Звање што студентот го добива по завршувањето
на студиската програма

Дипломиран инженер технолог насока Нутриционизам

Научна, стручна или уметничка област

Звање на англиски јазик што студентот го добива
по завршувањето на студиската програма
Времетраење на студиите (во години)
Учебна година во којашто ќе започне
реализацијата на студиската програма

Bachelor

of

technology-

Nutrition
Четири години
2016/2017 реакредитирана програма

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

260

Јазик на којшто ќе се изведува студиската
програма

Македонски

4

engineering

Дали студиската програма се поднесува за
акрдитација или за повторна акредитација

Повторна акредитација

Година на поднесување на студиската програма
за акредитација/повторна акредитација

2009

Web страна на Универзитетот и Единицата на
Универзитетот носител на студиската програма

www.uklo.edu.mk
www.ttfv.uklo.edu.mk

1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Табела 2. Карта на високообразовната установа
Назив на високообразовната установа

Седиште
Веб страница
Вид на високообразовната установа
Податоци за основачот (на приватната
високообразовната установа)
Податоци за последната акредитација
Студиски и научно-истражувачки
подарачја за кои е добиена
акредитација
Единици во состав на
високообразовната установа
Студиски програми што се реализираат
во единицата која бара проширување
на дејноста со воведување на нова/и
студиска/и програма/и
Податоци за меѓународна соработка на
планот на наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите

5

Република Македонија
Универзитет “Св. Климент Охридски” –
Битола
Технолошко-технички факултет - Велес
Ул. „Димитар Влахов“ бб, 1400 Велес
www.ttfv.uklo.edu.mk
Јавна
Собрание на Република Македонија
Решение бр.12-149/3-2 од 04.05.2012 година
од Одбор за акредитација.
2. Техничко-технолошки науки
4. Биотехнички науки

Прв циклус :
- Нутриционизам
- Прехранбена технологија и биотехнологија
Континуиран процес на мобилност на
студенти и кадар со институциите со кои
факултетот има билатерални ERASMUS
договори за соработка.
Во
периодот
од
2010-2013
година
Технолошко-техничкиот факултет успешно
учествуваше и даде значаен придонес во
реализација на проектот Joint TEMPUS_158
714 „Improving academia – industry links in
food safety and quality (FOODLINKS)“.
Проектот овозможи продлабочување и
зацврстување на врската на Факултетот со

Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и
истражувачката дејноста

стопанските
субјекти
во
земјава
и
воспоставување на стручна и едукативна
соработка со партнерските институции од
странство.
Наведени во Елаборатот
Во Велес: 1873 m2
Дисперзирани студии
- Кичево: 400 m2
- Битола: 110 m2
Вкупна површина = 2383 m2

Податоци за опремата за изведување на
наставната и истражувачката дејност

Лабораториска опрема
Велес

Лабораториска опрема
Кичево

Интернет
6

1 x Сушара со
микропроцесорска
контрола и дигитален
дисплеј, 220 0C; 1 х
Магнетна мешалка со
загревање; 1 х Дигитален
рН метар;
1х
Дигитален рефрактометар;
2 х Дигитална вага;
1 x Микроскоп,
бинакуларен, B-192;
2 х Решо
1 x Апарат за дестилација
на вода, GFL 2001/2;
1 x Печка за жарење, 1200
0
C;
1 x Микроскоп,
бинакуларен, B-192;
1 x Ултрасонична бања,
DG-1300;
4 x Вага дигитална;
2 x Водена бања, 20l,
WBH-200;
1 x Автоклав, вертикален,
75l, UTKBS-75LV;
2 x Магнетна мешалка со
грејач;
1 x Прецизна дигитална
вага 220g/0.1mg, ASB-220C2;
2 x pH метар;
1 x Фрижидер со комора
за замрзнување, BEKO;
1 x Маслена бања, 18l,
OBH-184;
1 x Центрифуга, LCEN101;
1 x Микроцентрифуга,
HCEN-103;
2 x Орбитални тресалки со
термостат, KS 4000,IKA;
5 x Решо;
1 x Сушара;
1 x Дигитален
рефрактометар
Закупена линија (оптика),
брзина на пренос 20Мbps

download и 20Мbps
upload, провајдер Blizoo,
1 x ADSL, брзина на
пренос 14 Mbps download
и 1Mbps upload
1 x ADSL, брзина на
пренос 14 Mbps download
и 1Mbps upload
Останато (јавни фиксни
IP адреси)

Мрежна опрема

Работни станици
(компјутери_

Останато

Апликации WEB
Web Страница
Web Hosting
Апликации Клиент
Сервер

Број на студенти за кои е добиена
акредитација
Број на студенти (првпат запишани)
Број на лица во наставно-научни,
научни и наставни звања

Број на лица во соработнички звања
Однос наставник: студенти (број на
студенти на еден наставник) за секоја
единица одделно
Внатрешни механизми за обезбедување
и контрола на квалитетот на студиите
Фрекфенција на самоевалуциониот
процес (секоја година, на две години,
на три години)
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StaticIP
2 x Wireless Router Liknsys
/ 4 port switch
1 x Switch 8 port 10/100
1 x Switch 24 port 10/100
2 x Switch 16 port 10/100
2 x Switch 24 port
10/100/1000
1 x Cisco модем 10 port
23 х Laptop
38 x PC Desktop
2 x графоскоп
8 x принтери
10 x проектори
1 х уред за далечинско
учење Polycom 6000
2 х фотокопири
2 х Fax
3 х уреди за евиденција на
работно време
1 x електронска
интерактивна табла
Moodle
http://www.ttfv.uklo.edu.mk
Закупено
Апликација за работа на
Студентска служба
(Iknow)

700
135
1 редовен професор
4 вонредни професори
6 доценти
1 насловен доцент
1 виш лектор
1 асистенти
1:28
- Студентска анкета
- Самоевалуација
Студентска анкета секоја година

Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата
Други податоци кои установата сака да
ги наведе како аргумент за нејзината
успешност

Соработка во рамките на ERASMUS
програмата со следните високообразовни
институции, со кои факултетот има
потпишано договори за соработка :
- Прехранбено-биотехнолошки факултет,
Универзитет во Загреб, Хрватска
- „Јосип Јурај Штросмајер“, Универзитет
во Осиек, Хрватска
- Универзитет за прехранбени технологии,
Пловдив, Бугарија
- „Ангел Канчев“, Универзитет во Русе,
Бугарија
- Универзитет Киркларели, Турција.

Лаборатории дадени на користење на студентите на Технолошко –
технички факултет од Биотехнички факултет и Високата медицинска
школа
СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА НА ЛАБОРАТОРИЈАТА НА
БИОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - Битола
Вид на опрема
Количина (парчиња)
Компјутерска опрема
Персонални компјутери (PC)
32
Лаптоп компјутери
10
Графоскопи
4
Скенери
5
Печарачи
14
ЛЦД Проектори
8
Фотокопир
1
Лабораториска опрема
Микроскопи Olimpus CX-21
Микроскопи Olimpus CX-31
Стерео Микроскоп Zeiss
1
Микроскоп Paras-Vagnes
1
Центрифуга Novasafety
1
Систем за екстракција на етерични масла
1
Ротирачки вакум впарувач
1
Стаклен парувач со ладило
1
Спектрофотометар PHARO 300 (UV VIS)
1
Стаклен апарат за етерични масла
4
Стаклен апарат за определување на влага
4
Округла тиквица NB 29 500 ml
2
Тиквица Heizhaube 5000 ml
1
Тиквица Heizhaube 500 ml
1
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Вид на опрема
Округла тиквица NB 45 5 l
Тиквица 1000 ml
Округла тиквици 1000 ml TGI
Чашки за епрувети
Чашки за епрувети 15 ml
Епрувети 50 ml 28.5*104 мм
Епрувети 15 ml 17*100 мм
Автоматски пипетор Socorex ASURA 1-10
Кивета за спектрофотометар
Кивета 10 mm
Кивета 20 mm
Кивета 50 mm
Кварцна кивета 10 mm
Микропипети Socorex ACURA
Фотометар
Полариметар Messcell
Дигитален апарат за одржување на
точката на топење
Термометар (снимач)
pH-метар за месо (testo 205)
pH-метар за млеко (testo 206)
pH-метар Pikolo
Дигитален лабораториски pH метар-сет
Дигитален термометар Brovec
Термометар (-10°C) до (+10°C)
Kjeldhal апарат за анализа на протеини
Sochlet Extractor
Центрифуга 32012230-240V50-60 Hz
Дигестор
Термореактор TR620
Магнетна мешалка - Amako
Апарат за дестилација на вода
Дигитална вага
Вага 21006*0.0016 AV2102C
Аналитичка вага BPL-200
Аналитичка вага АL-104
Водено купатило SUB 6 6L
Дексикатор 30 sm
Подлошка во водено купатило
Подлошка за дексикатор 280 mm
Капак за дексикатор
Сталак во водено купатило
Лабораториски блендер
Лабораториски инкубатор
Сув стерилизатор E 28 L
Автоклав 134 T
9

Количина (парчиња)
2
1
2
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вид на опрема
Кондуктометар LAB960 SET
Рафрактометар 40-82% VWR
Вискозиметар
Мерач Inox (1l)
Кофа Inox (12l)
Млеко анализатор MCC-50 sek+pH
Електричен шпорет 0229 (лабораториски)
Ладилник Beko 2900
Дигитална камера Artcam-300ml
Сепаратор 125 l/h
Дупликатор 200 ml
Пастаризатор на пареа
Стерилизатор за јогурт
Казан 22 l со капак и мешалка
Харфи за сирење
Дрвен калап за путер (125g)
Дрвен калап за путер (500g)
Калапи за сирење
Лира за коагулација на млеко
Лира (8 жици) Inox за коагулација на
млеко
Кутлача 10 sm
Inox Обрач
Плочи за цедење 630*500
Блок Калапи Camember
Калапи Margeton 60012
Калап Barkas
Калап Purex 235*120
Капали со дно Tomet
Решетка за влечење течности
Решетка за предпресовање
Танк за млеко 200l
Машина за пресовање Tom
Маса за цедење Inox
Држач за маса (100g)
Маса за амбалажирање
Носач за батерии
Решетки за сирење (31-на жила)
Батерии за топла и ладна вода
Хумидификатор 505 C
Мешалка за путер
Beta Star инкубатор
Лактоскан
Гербер центрифуга
Влагомер 610; 175 Hz
Влагомер MJ 33
10

Количина (парчиња)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
5
40
2
5
40
1
1
1
1
1
1
1
10
100
2
1
1
1
1
1
1
1

Вид на опрема
Мерач за бука 815
Луксометар 540
Анемометар 410-1
Пулт за анемометар LP 1200
Пумпи за анемометар NH3100-200
Пумпи за анемометар CO2 300-500
Волк машина за мелење месо
Рачна полнилка за формирање на полнеж
кај колбаси
Сет месарски ножеви
Сет метални ракавици за расекување
Работно лабораториски инокс маси
Современи софистицирани апарати
Гасен хроматограф со FID и масен
детектор
FAST течен хроматограф со Diode Array
детектор
HPLC систем со Diode Array детектори
постоколонска дериватизација
Атомски апсорпционен спектрометар
UV-VIS Спектрофотометар со Diode
Array детектор
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Количина (парчиња)
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА НА ЛАБОРАТОРИЈАТА НА
ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА
ЕДИНИЦАТА
На 15.06.2016 год. од страна на Наставно-научниот совет на Технолошко-технички
Факултет – Велес, Универзитет „Св.Климент Охридски“ е донесена одлука (одлука бр.
02-476/3 од 20.06.2016 година) за усвојување на четиригодишна студиска програма од
прв циклус по НУТРИЦИОНИЗАМ согласно измените на Законот за високо
образование.
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ
На 30.06.2016 год. од страна на Универзитетскиот сенат на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ Битола е донесена одлука (одлука бр. 14-915/3-21) за
усвојување на четиригодишна студиска програма од прв циклус: „Нутриционизам“.
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ
ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Податоци за просторот наменет за изведување на наставната и истражувачката
дејноста: Велес: 1873 m2
Дисперзирани студии:
- Кичево: 400 m2
- Битола: 110 m2
Вкупна површина = 2383 m2
Број на училници Велес: 4
Број на компјутерски центри Велес: 1
Број на кабинети за наставници/сорботници Велес: 5
Број на лаборатории Велес: 1
Број на училници на дисперзирани студии Кичево: 2
Број на кабинети за наставници/сорботници на дисперзирани студии Кичево: 1
Број на лаборатории Кичево: 1
Број на училници на дисперзирани студии Битола: 2
Број на кабинети за наставници/сорботници на дисперзирани студии Битола: 1
Одлуките за користење на просторот се дадени во прилог бр. 1 на овој документ.

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА
Табела 3. Список на опрема и наставни средства
Опис

Лабораториска опрема Велес

Лабораториска опрема Кичево
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Опрема
1 x Сушара со микропроцесорска контрола и дигитален
дисплеј, 220 0C; 1 х Магнетна мешалка со загревање; 1 х
Дигитален рН метар; 1 х Дигитален рефрактометар;
2 х Дигитална вага; 1 x Микроскоп, бинакуларен, B-192;
2 х Решо
1 x Апарат за дестилација на вода, GFL 2001/2;
1 x Печка за жарење, 1200 0C;
1 x Микроскоп, бинакуларен, B-192;
1 x Ултрасонична бања, DG-1300;
4 x Вага дигитална;
2 x Водена бања, 20l, WBH-200;
1 x Автоклав, вертикален, 75l, UTKBS-75LV;
2 x Магнетна мешалка со грејач;
1 x Прецизна дигитална вага 220g/0.1mg, ASB-220-C2;
2 x pH метар;
1 x Фрижидер со комора за замрзнување, BEKO;
1 x Маслена бања, 18l, OBH-184;
1 x Центрифуга, LCEN-101;
1 x Микроцентрифуга, HCEN-103;

Опис

Интернет

Останато (јавни фиксни IP адреси)

Мрежна опрема

Работни станици (компјутери)

Останато

Апликации WEB
Web Страница
Web Hosting
Апликации Клиент Сервер

Опрема
2 x Орбитални тресалки со термостат, KS 4000,IKA;
5 x Решо;
1 x Сушара;
1 x Дигитален рефрактометар
Закупена линија (оптика), брзина на пренос 20Мbps
download и 20Мbps upload, провајдер Blizoo,
1 x ADSL, брзина на пренос 14 Mbps download и 1Mbps
upload
1 x ADSL, брзина на пренос 14 Mbps download и 1Mbps
upload
StaticIP
2 x Wireless Router Liknsys / 4 port switch
1 x Switch 8 port 10/100
1 x Switch 24 port 10/100
2 x Switch 16 port 10/100
2 x Switch 24 port 10/100/1000
1 x Cisco модем 10 port
23 х Laptop
38 x PC Desktop
2 x графоскоп
8 x принтери
10 x проектори
1 х уред за далечинско учење Polycom 6000HDX
2 х фотокопири
2 х Fax
3 х уреди за евиденција на работно време
1 x електронска интерактивна табла
Moodle
http://www.ttfv.uklo.edu.mk
Закупено
Апликација за работа на Студентска служба (Iknow)

Лаборатории дадени на користење на студентите на Технолошко – технички
факултет во практичната настава од Факултетот за биотехнички науки - Битола
и Високата медицинска школа
СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА НА ЛАБОРАТОРИЈАТА НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
Вид на опрема
Компјутерска опрема
Персонални компјутери (PC)
Лаптоп компјутери
Графоскопи
Скенери
Печарачи
ЛЦД Проектори
Фотокопир
Лабораториска опрема
Микроскопи Olimpus CX-21
Микроскопи Olimpus CX-31
Стерео Микроскоп Zeiss
Микроскоп Paras-Vagnes
16

Количина (парчиња)
32
10
4
5
14
8
1

1
1

Вид на опрема
Центрифуга Novasafety
Систем за екстракција на етерични масла
Ротирачки вакум впарувач
Стаклен парувач со ладило
Спектрофотометар PHARO 300 (UV VIS)
Стаклен апарат за етерични масла
Стаклен апарат за определување на влага
Округла тиквица NB 29 500 ml
Тиквица Heizhaube 5000 ml
Тиквица Heizhaube 500 ml
Округла тиквица NB 45 5 l
Тиквица 1000 ml
Округла тиквици 1000 ml TGI
Чашки за епрувети
Чашки за епрувети 15 ml
Епрувети 50 ml 28.5*104 мм
Епрувети 15 ml 17*100 мм
Автоматски пипетор Socorex ASURA 1-10
Кивета за спектрофотометар
Кивета 10 mm
Кивета 20 mm
Кивета 50 mm
Кварцна кивета 10 mm
Микропипети Socorex ACURA
Фотометар
Полариметар Messcell
Дигитален апарат за одржување на
точката на топење
Термометар (снимач)
pH-метар за месо (testo 205)
pH-метар за млеко (testo 206)
pH-метар Pikolo
Дигитален лабораториски pH метар-сет
Дигитален термометар Brovec
Термометар (-10°C) до (+10°C)
Kjeldhal апарат за анализа на протеини
Sochlet Extractor
Центрифуга 32012230-240V50-60 Hz
Дигестор
Термореактор TR620
Магнетна мешалка - Amako
Апарат за дестилација на вода
Дигитална вага
Вага 21006*0.0016 AV2102C
Аналитичка вага BPL-200
Аналитичка вага АL-104
17

Количина (парчиња)
1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
2
1
2
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Вид на опрема
Водено купатило SUB 6 6L
Дексикатор 30 sm
Подлошка во водено купатило
Подлошка за дексикатор 280 mm
Капак за дексикатор
Сталак во водено купатило
Лабораториски блендер
Лабораториски инкубатор
Сув стерилизатор E 28 L
Автоклав 134 T
Кондуктометар LAB960 SET
Рафрактометар 40-82% VWR
Вискозиметар
Мерач Inox (1l)
Кофа Inox (12l)
Млеко анализатор MCC-50 sek+pH
Електричен шпорет 0229 (лабораториски)
Ладилник Beko 2900
Дигитална камера Artcam-300ml
Сепаратор 125 l/h
Дупликатор 200 ml
Пастаризатор на пареа
Стерилизатор за јогурт
Казан 22 l со капак и мешалка
Харфи за сирење
Дрвен калап за путер (125g)
Дрвен калап за путер (500g)
Калапи за сирење
Лира за коагулација на млеко
Лира (8 жици) Inox за коагулација на
млеко
Кутлача 10 sm
Inox Обрач
Плочи за цедење 630*500
Блок Калапи Camember
Калапи Margeton 60012
Калап Barkas
Калап Purex 235*120
Капали со дно Tomet
Решетка за влечење течности
Решетка за предпресовање
Танк за млеко 200l
Машина за пресовање Tom
Маса за цедење Inox
Држач за маса (100g)
Маса за амбалажирање
18

Количина (парчиња)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
5
40
2
5
40
1
1
1
1
1
1
1

Вид на опрема
Носач за батерии
Решетки за сирење (31-на жила)
Батерии за топла и ладна вода
Хумидификатор 505 C
Мешалка за путер
Beta Star инкубатор
Лактоскан
Гербер центрифуга
Влагомер 610; 175 Hz
Влагомер MJ 33
Мерач за бука 815
Луксометар 540
Анемометар 410-1
Пулт за анемометар LP 1200
Пумпи за анемометар NH3100-200
Пумпи за анемометар CO2 300-500
Волк машина за мелење месо
Рачна полнилка за формирање на полнеж
кај колбаси
Сет месарски ножеви
Сет метални ракавици за расекување
Работно лабораториски инокс маси
Современи софистицирани апарати
Гасен хроматограф со FID и масен
детектор
FAST течен хроматограф со Diode Array
детектор
HPLC систем со Diode Array детектори
постоколонска дериватизација
Атомски апсорпционен спектрометар
UV-VIS Спектрофотометар со Diode
Array детектор
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Количина (парчиња)
10
100
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА НА ЛАБОРАТОРИЈАТА НА
ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА
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Одлука за користење на лабораторијата на Факултетот за биотехнички науки –
Битола
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Одлука за користење на лабораторијата на Високата медицинска школа - Битола

22

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски,
технички и просторни ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност
со законските прописи за студирање на јавен универзитет, Статутот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола, Правилник за условите, критериумите и правилата
за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв
циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Студиската
програма по прехранбена технологија и биотехнологија ќе се финансира од уписнината
на студентите кои ќе се запишат на програмата).

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Во изведување на наставата на прв циклус студии ќе учествува постоечкиот наставен
кадар на Технолошко-технички Факултет Велес прикажан во табелата 4.
Табела 4. Листа на постоечкиот наставен кадар и нивните предмети.
Презиме и име на наставник

Вонр. проф. д-р Валентина
Павлова

Ред. проф. д-р Драган Дамјановски

Вонр. проф. д-р Горица Павловска

Вонр. проф д-р Анка ТрајковскаПеткоска
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Предмет

- Биохемија 1
- Биохемија 2
- Вовед во технологија на козметички и
фармацевтски производи
- Сензорна анализа на храна
- Исхрана на жени, спортисти и стари лица
- Познавање на исхраната 1
- Вовед во прехрамбената технологија
- Претприемништво и мал бизнис
- Етика
- Општа хемија
- Органска хемија
- Инструментални и аналитички методи во
исхраната
- Загадувачи во прехранбена индустрија
- Аналитика на храна
- Основи на инженерска техника
- Основи на технолошки операции
- Материјали во контакт со храна (почетно
ниво)
- Социологија и психологија на исхраната

Фонд
на
часови
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+3
3+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+3
3+1
3+2

Презиме и име на наставник

Вонр. проф. д-р Зора Узуноска

Доцент д-р Сашко Мартиновски

Доцент д-р Весна Knights

Доцент д-р Татјана Калевска

Доцент д-р Даниела Николовска
Неделкоска

Доцент д-р Викторија Стаматовска

Доцент д-р Татјана Блажевска

Доцент д-р Марија Менкиноска

Предмет

- Одбрани поглавја од анатомија
- Основи на физиологија на човекот
- Имуниологија за нутриционисти
- Основи на токсикологија
- Нова храна
- Угоеност и недохранетост
- Основи на диетотерапија
- Основи на компјутерско работење
- Интернет и мултимедија
- Деловно и професионално комуницирање
- Маркетинг на прехранбени производи
- Претприемништво и мал бизнис
- Социологија и психологија на исхраната
- Математика
- Моделирање и оптимизација
- Биостатистика
- Суровини во прехрамбената индустрија
- Вовед во професија нутриционизам
- Технологија на храна од животинско
потекло
-Законски прописи од област на храната
-Храна и култура
-Вовед во прехранбена технологија и
биотехнологија
-Квалитет и безбедност на храна
- Пробиотици и стартер култури
- Суровини во прехрамбената индустрија
- Процеси на подготовка на храна
- Храна и култура
- Познавање на исхраната 2
- Пробиотици и стартер култури
- Вовед во професија нутриционизам
- Угоеност и недохранетост
- Технологија на храна од неживотинско
потекло
-Зачини и лековити растенија
-Познавање на исхраната 1
- Нова храна
- Биологија
- Технологија на вода и отпадни води
- Прехранбена микробиологија
- Биологија
- Биохемија 2

Фонд
на
часови
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+3
3+3
3+3
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

Во изведувањето на наставата ќе учествува и постоечкиот соработнички наставен кадар
на Технолошко-технички Факултет Велес прикажан во табелата 5.
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Табела 5. Листа на постоечкиот соработнички кадар и нивните предмети
Презиме и име на наставник
М-р Везирка Јанкулоска

Предмет
- Општа хемија
- Органска хемија
- Инструментални и аналитички
методи на исхраната

Фонд на
часови
2
2
2

Во изведувањето на наставата ќе бидат вклучени и наставници од другите единици на
Универзитетот Св.Климент Охридски прикажан во табелата 6.

Табела 6. Листа на постоечкиот наставен кадар од другите единици на Универзитетот
Св.Климент Охридски и нивните предмети.
Презиме и име на наставник
Лектор.м-р Лилјана Маркоска
Ред. проф. д-р Ангела Василеска

Ред. проф. д-р Џулијана Томовска

Доцент д-р Елена Јошевска
Вонр. проф. д-р Гордана Димитровска
Ред. проф. д-р Марија Србиноска

Ред. проф.д-р Љупче Кочоски

Предмет
- Англиски 1
- Англиски 2
- Вовед во професија нутриционизам
- Основи на диетотерапија
- Исхрана на жени, спортисти и стари
луѓе
- Инструментални и аналитички
методи
- Аналитика на храна
- Технологија на храна од
неживотинско потекло
- Познавање на исхраната 2
- Технологија на храна од
неживотинско потекло
-Зачини и лековити растенија
- Сензорна анализа на храна
- Квалитет и безбедност на храната
- Законски прописи од област на
храната

Фонд на
часови
3+1
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата
на студиската програма е даден во прилог бр.4

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ
ПРЕДМЕТИ
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени предмети
од студиската програма се дадени во прилогот бр.2.
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ
ШТО ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Согласно класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области
според меѓународната Фраскатиева класификација (Сл.Весник на РМ бр. 103/10)
предложената студиската програма од прв циклус по Нутриционизам припаѓа во
следните научно-истражувачки подрачја:
2. Техничко-технолошки науки, 4. Биотехнички науки и 3. Медицински науки и
здравство.
Студиската програма ги вклучува следните полиња:
2. 21 Технологија на прехранбени производи; Област: 22108 Друго;
4.14 Прехранбена технологија; Област: 41401 Нутриционизам;
3.05 Здравствена нега; Области: 30503 Исхрана и диететика и 30511 друго;
3.08 Јавно здраство и здраствена заштита; Области: 30817 Здраствени индикатори

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Прв циклус академски – универзитетски студии со 240 кредити, ниво во Националната
рамка на високо-образовни квалификации VIА.

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Технолошко-техничкиот факултет во Велес (со дисперзирани студии во Битола и
Кичево) претставува релативно нова високообразовна установа во рамките на
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола. Факултетот, како една од 10-те
високообразовни единици на Универзитетот, преку реализација на наставата во двете
студиски програми: Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам се
вклучува во специфичната хетерогена понуда на Универзитетот, која веќе три децении
покрива најразлични научни дисциплини и едуцира кадри компатибилни со актуелните
барањата на општеството.
Во согласност со декларираната политика и стратегија на Универзитетот, Технолошкотехничкиот факултет од своето основање цврсто ја следи определбата за спроведување
на современи и флексибилни студиски програми, динамичен менаџмент со човечките
ресурси, активна политика на интегрирање во опкружувањето, креирање на силни
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релации

со

стопанството,

подршка

и

креирање

на

иницијативи

за

интернационализација, култура и квалитет во сите сфери од своето работење.
Факултетот интензивно работи на воспоставување на "мост" на релацијата индустријаакадемија за пренос на знаења, искуства и технологии. Практична активност во таа
насока претставува актуелната соработка со значителен број на стопански субјекти од
регионите (Велес, Битола и Кичево) каде факултетот е лоциран.
Стремежот Факултетот да се етаблира како фактор на општествениот подем не само во
регионот, туку и пошироко обврзува постојано следење на современите општествени
потреби и иницирање на активности со цел да се понуди решение како одговор на
согледаната актуелна потреба. Во таа насока, Технолошко-техничкиот факултет, како
установа директно вклучена во едуцирањето на кадар за водење на процеси при
преработката на храна, како и на кадар кој директно работи на развојот на нови
прехранбени производи, согледа отсуство на организиран иституционален пристап во
едукацијата на профили кои би учествувале во производство на здрава храна на основа
на нутритивните потреби на луѓето во тек на животот, диетните ефекти на храната во
унапредување на здравјето на населението, превенција на хроничните болести со
елиминирање на нутритивните ризик фактори, во лекување како и во градење на
општествената свест за улогата на храната врз здравјето.
Имено, спротивно на глобалните светски трендови според кои нутриционизмот е
широко прифатен како применета научна дисциплина за храната и нејзиното влијание
врз здравјето на човекот и се изучува како посебна студиска програма, во Република
Македонија како и во соседните земји сеуште на ниту една високообразовна установа
не се нуди академска програма/обука за формирање на професионално квалификувани
лица од оваа мултидисциплинарната област каде се поврзани наставните содржини во
прехранбената технологија (технологии на храни, иновативните технолошки процеси,
нови храни) со знаења од медицината, во насока на унапредување на јавното здравје,
превенција на болестите и лекување.
За разлика од маргинализираната позиција во нашето општество, значењето на
нутриционизмот како една од главните одредници за доброто здравје е прифатено и
потврдено во извештаите на светските и европски организации кои се активни во
областа на унапредувањето на здравјето. Согласно резултатите од големата
интернационална студија публикувани во Светскиот извештај за здравје (2002)
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убедливо е потврдено дека здравјето на населението, особено во развиениот свет, во
голема мера зависи од начинот на исхрана и физичката активност.
Со студијата всушност е потврдено дека најголемиот дел од 10-те најзначајни фактори
на ризик по здравјето се тесно поврзани со нутриционизмот.1 Исто така, актуелната
Програма за здравје (2008-2013) усвоена од страна на Европскиот парламент,
Нутриционизмот го третира како клучен фактор за здравјето, поради што Програмата
предвидува активности во оваа област како услов за остварување на основните
програмски цели. Промените во образованието, односно едукацијата на населението во
согласност со нутриционистичките принципи се препораки во Програмата кои се
очекува да дадат позитивен ефект по здравјето на населението.2
Имајќи го во предвид предходното, сметаме дека обезбедувањето на национална
програма за нутриционизам е од особен општествен интерес. Програмата би
овозможила развивање на свеста на населението, индустријата и авторитетите кои ја
креираат државната законска регулатива за значењето на исхраната од аспект на
спречување на заболувања и обезбедување здрав и активен живот. Развојот на нови
производи согласно нутриционистичките препораки, како и развојот на технологии за
производство на безбедна храна би претставувале очекувани придобивки за компаниите
од прехранбената индустрија што би ги направило поконкурентни на пазарот.
Во оваа насока воведувањето на студиската програма Нутриционизам (додипломски и
последипломски-магистерски студии), дефинирана во согласност со националните
приоритети и со примена на позитивните светски и регионални искуства од земјите
каде со децении се спроведува оваа наставна програма, сметаме дека ќе овозможи
успешна имплементација на нутриционизмот како студиска програма и во нашата
земја, што воедно за земјата, како кандидат за ЕУ, би претставувало и приближување
кон европскиот образовен систем во оваа област .

Оправданост за повторна акредитација на студиската програма
Со цел да се прилагоди кон новите и актуелни образовни трендови во областа на
прехранбената индустрија и биотехнологија, Технолошко-техничкиот факултет Велес
пристапи кон подготовка на проект-студиска програма од областа на нутриционизмот.
Нутриционизмот е природна примената наука за храната и нејзините компоненти,
физиолошката и патолошка улога во растот, развитокот и функциониранње на живите
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организми. Нутриционистите се професионално квалификувани лица со знаење
поврзано со науката за храна, нејзино производство и процесирање, влијанието врз
нормалниот развој, одржување на здравјето, превенција и лекување на болестите, на
индивидуално и популационо ниво.
Тие меѓу другото учествуваат во планирање и организирање на исхраната на општите и
специфични категории на население, како и во производство на храна и додатоци на
храната. Погрешната исхрана е услов за развивање на различни предиспозирачки
состојби

за многу заболувања и истовремено дирекно може да предизвика тешки

акутни и хронични заболувања. Спротивно на тоа, правилната исхрана може да спречи,
подобри и/или излекува многу здравстени проблеми. Согледувајки ја важноста на
правилната исхрана, пред се за здравјето на луѓето, а надополнето со економскиот
аспект од производство на здрава и квалитетна храна достапна за сите, од средината на
20-от век во САД и Европските држави се воведуваат посебни образовни програми за
нутриционизмот.
Здравата храна и квалитетната исхрана се меѓу трите кључни здравствени
детерминанти кои беа кључна тема на Светскиот самит на Обединетите нации што се
одржа во Њујорк, САД, на 19-20 септември, 2011. По тој повод беше усвоена политичка
декларација во која беше потенцирано да се прекине произвотството на нездрава храна
од страна на индустријата, да се елиминираат сите форми на малнутриции и заедницата
да превземе мерки за здравиот начин на исхрана на населението поврзан со редуцирање
на

бројни

хронични

болести

(васкуларни,

канцер,

дијабетес,

здебеленост

(http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/index.html).
Исто така, влијанието на здравиот начин на живеење врз контрола на хроничните
болести беше тема на Првата глобална министерска конференција што се одржа во
Москва, Русија, од 28 – 29 април 2011.
(http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/en/).
Со цел да се одговори на овие предизвици, нутриционизмот како наука е во динамичен
развој. Во минатиот век едино развиените земји имале специјализирани научообразовни институции за нутриционизмот, меѓутоа денеска сите земји во светот имаат
национални здруженја по нутриционизам и диететика, како и научно-образовни
институции каде се изучуваат храната и исхраната на населението. И покрај овие
глобални научни и образовни трендови, во Република Македонија сеуште оваа научна и
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стручна дисциплина се изучува едино спорадично, во состав на другите образовни
програми (медицинските науки, биотехнолошките, земјоделските).

Целни групи, потреби и интереси:
Студиската програма на додипломските студии по нутриционизам е отворена за сите
кандидати со завршено четиригодишно средно оразование, кои имаат интерес да
остварат кариера во областа на нуртиционизмот, производството на храна, анализа и
контрола на храна и хранливи продукти, здравството и слично. Нутриционистите се
вклучени во научно-истражувачка работа во откривање на повзаноста помеѓу храната
и појавата и ширењето на болестите, како и во улогата на храната во модулирањето на
генетскоит индивидуален и популациски потенцијал. Како стручно-обучен кадар се
вклучени во лабораториите и центрите за анализа и контрола на храна, во
лабораториите за развивање на нови видови на храна и хранливи додатоци. Можат да
бидат вклучени и во истражувачките и производствените оддели на биотехнолошките,
хемиските и фармаколошките индустриски гранки.

Од исклучителна важност е

нивната улога во индустријата за производството на храна и хранителни производи.
Покрај истржувачката и производствента улога, нутриционистите се вклучени и во
образованието на општата популација и на одредени категории на здрави лица
(трудници, новороденчиња, мали деца, адолесценти, стари луѓе, спортисти).
Нутиционистите се вклучени и во изготвување и спроведување програми за превенција
и сузбивање на болести поврзани со храната и исхраната.
Потребите и интересите се темелат на:
 Следење на светските и регионални научно-образовни трендови во областа на
нутрициониозмот, здравата и квалитетна храна и исхрана;
 Неопходноста од едуцирање сопствен кадар кој ќе одговори на домашните и
глобални проблеми поврзани со храната и исхраната;
 Вклучување на специјалисти нутриционисти во едукативниот и здравсвен систем
во Република Македонија;
 Неопходноста од практично обучени нутиционисти во производството на здрава,
квалитетна и еколошко прифатлива храна за домашни и извозни потреби;
 Подигање на општата свест за важноста на исхраната, последиците предизвикани
од неправилна исхрана и начините на спечување;
 Потреба од професионален, академски едуциран кадар кој ќе одговори на
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современите нутриционистички потреби на посебни категории на луѓе:
новороденчиња и мали деца, бремени и доилки, адолесценти, адултни, вработени
лица, спортисти, стари лица и други;
 Стручен кадар кој ќе биде подготвен за пазарот на трудот и меѓуинституционална подвижност во рамките на замјата, регионот и пошироко во
регионот.
Во текот на студиските години се нуди широка можност за избор на предмети според
интересот на студентот. Со тоа во голема мера се овозможува студентот да го оформи
својот стручен профил според сопствените интересите и според она што тој го одбира
како компетитивно на пазарот. Програмата овозможува стекнување на знаења и
вештини за:
- креирање и производство на храна со оптимални, односно функционални нутритивни
карактеристики
- работа како менаџери во службите за храна: хотели, ресторани, мензи
(административни нутриционисти)
- работа како клинички нутриционисти во здравствените установи,
- работа на планирање на исхраната на ниво на заедницата, во унапредување на јавното
здравје како на пример во државната администрација вклучувајќи се во работа на
проекти поврзани со различни влијанија на храната врз здравјето на граѓаните,
- работа на поле на едукација и промовирање на правилната исхрана на индивидуално и
популационо ниво (health promotion, консалтинг студиа за правилна исхрана, диет
клубови и сл.),
- во научно-истражувачки институции,
- во fitness и wellness центри.
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12.
УСОГЛАСЕНОСТ
НА
СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
СО
ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
И
СПОРЕДЛИВОСТ
СО
ПРОГРАМИТЕ
НА
ЕВРОПСКИ
ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Усогласеност на студиската програма со следните европски универзитети:
1. Swiss Federal Institute of Technology Zurich - ETH Zurich
20-ти на шангајска листа од 2015 година.
Студиски програми:
- Food Science Bachelor
- Health Sciences and Technology Bachelor
Web.: https://www.ethz.ch/en.html
2. University of Copenhagen
35-ти на шангајска листа од 2015 година.
Студиски програми:
- Food Science
- Food, Human Nutrition and Sports
Web.: http://www.ku.dk/
3. Sveuciliste u Zagrebu, Univerzitet u Zagrebu
Студиски програми:
- Prehranbena tehnologija
- Biotehnologija
- Nutricionizam
Web.: http://www.unizg.hr/
Во прилог 5_НУТ дадена е листа на сите предмети и нивната усогласеност со
претходните набројани универзитети од ЕУ.
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13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА

ПРОГРАМА
Дескриптори на квалификација
Табела 7а. Општи дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите
од учењето за студската програма од првиот циклус на студии по Нутриционизам
Знаење и
разбирање

Примена на
знаењето и
разбирањето

Способност за
проценка

Комуникациски
вештини

Вештини на
учење
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-Покажуваат знаење и разбирање во областа на студиите по
нутриционизам кое го градат врз нивното општо средно образование, на
ниво кое е подржано со знаење од првите редови на областа на студирање,
воедно користејќи соодветна стручна литература и учебници;
-Вклучени се следните полиња: технолошко-технички, биотехнички и
медицински науки и здравство.
- Можат да ги применат своите знаења и разбирање на начин кој укажува
на професионален пристап кон нивната работа. Имаат способност за
критично, независно и креативно решавање на проблемите со одредена
оригиналност во нови средини во рамките на нивната област на
студирање;
-Способност за анализирање, синтетизирање и интегрирање на знаењето
поврзано со општото здравје и социјалните проблеми;
-Практична примена на здобиеното знаење во решавање проблеми и
донесување одлуки.
- Имаат способност да соберат и интерпретираат релевантни податоци во
рамките на нивната област на студирање, систематски и креативно да
донесуваат одлуки во кои ги вклучуваат личните, општествени и етички
одговорности при примена на стекнатото знаење;
-Способност за процена и селекција на методологии, алатки, научни
теории и општи вештини од предметните области: исхрана и диететика,
прехранбена технологија, нутриционизам, здравствени индикатори и
други во рамките на соодветните подрачја: биотехнички, технолошкотехнички и медицински науки и здравство.
-Можат да презентираат информации, идеи, да решаваат проблеми и да
донесуваат одлуки, разменат закључоци и предлози со аргументирање и со
рационално поткрепување на истите пред професионалната и општа
(неспецијалистичка) јавност, јасно и недвосмислено;
-Преземаат значителна одговорност за заедничките резултати; водење и
иницирање активности од областа на нутриционизмот, исхраната и
диететиката и иновативни технологии во прехранбената индустрија.
-Имаат развиено вештини на учење кои се неопходни да продолжат со
дополнително студирање во нивниот понатамошен професионален развој
и усовршување во биотехничките науки, технолошко-техничките, науката
за храна, исхрана и диететика поврзани со јавното здравје и тоа со висок
степен на автономија.

СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

14.

НА

КВАЛИФИКАЦИИ

ЗА

Табела 7б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат
резултатите од учењето за студската програма од првиот циклус по Нутриционизам
Квалификацијата во научната област Нутриционизам, како дел од Националната рамка на
високо-образовни квалификации е компатибилна со соодветната квалификација од
Европската рамка. Изготвена е во партнерска соработка помеѓу кључните лица во
Европскиот проект “DIETS”–Thematic network dietetics (ЕРАЗМУС) со експертите од
Република Македонија.
Квалификацијата која означува успешно завршување на првиот циклус на студии - 240
кредити (ЕКТС) се доделува на лица кои ги исполнуваат следните дескриптори на
квалификацијата.
Знаење и
-Критички ги синтетизираат и интегрираат релевантните сознанија од
разбирање
различни дисциплини на кои е заснована уметноста и науката на
диететската практика, особено комплексниот однос меѓу луѓето,
животната средина и храната (ова знаење се однесува на теоретските
темелите на професијата и практиката);
-Може да ги користат диететските знаење за да ја оправдаат својата
практична работа во форма на дебата и дискусија, давајќи поврзаност и
докази;
-Набројуваат нутритивни испитувања, препознаваат нутритвни промени на база
на податоци, ефекти на одредени групи на фитохемикалии со изразени
биолошко-активни карактеристики врз здравјето на човекот, како и
ефекти на диетотераписките третмани кај нутритивно-поврзаните болести;
-Дискутираат за структурата, составот, функцијата и нутритивните
карактеристики на присутните макро- и микронутриенти и биолошко-активните
компоненти во храната, нивнита улога и промени во текот на подготовката и
чување на храната;
-Објаснуваат техники и современи трендови поврзани со процесирање на
храната во насока на добивање на нови храни;
-Класифицираат потенцијални извори на контаминација и го опишуваат начинот
на влијание на токсичните материи во храната врз здравјето на човекот.

Примена на
знаењето и
разбирањето
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-Идентификуваат потреби на индивидуи, групи,организации или
популации во комплексни ситуации поврзани со здравјето, социјалната
ситуации и животната средина;
-Спроведуваат диететски интервенции, вклучувајќи скрининг, оценување,
идентификација на потребите, формулирање на целите, планирање,
реализација на третман, советување и евалуација на резултатите со цел да
овозможи добар избор за луѓето;

-Имплементираат теории и нутритивни модели со анализа на
активностите, по интегрирање на фактите поврзани со диететскиот
третман. Ова обезбедува најдобра можна практика за поединците и
групите;
-Спроведуваат диетотерапија кај лица со ризик фактори од нутритивната
сфера, како и заболени лица;
-Развиваат едноставни стратегии за промовирање на здравствено безбедна храна
и здрав избор на храна во рамките на јавното здравје;
-Правилно одбираат техники и постапки за да го оптимизираат процесот на
преработка на храната во насока на добивање на продукт со висок нутритивен
квалитет, планираат и поставуваат производство на нови видови храна со
очекувани фукционални карактеристики.

Способност за
проценка

-Применуваат потребни истражувањата, вршат процена на резултатите и
развиваат нови постапки за интегрирање на различни подрачја во домен на
нутриционизмот;
-Селектираат активности, односно методи на третман на основа на познавања на
препораки за најдобрата практика во Европскиот регион и САД;

-Одбираат ефективни методи за промени во однесувањето кај индивидуи
и/или група луѓе;
-Развиваат и имплементираат стратегии за промоција на безбедна и здрава
храна пред поединци и групи на население;
- Дебатираат теми од областа на нутриционизмот и улогата на храната врз
здравјето на поединецот и популацијата во поширок општествен контекст (food
labeling, health claims, declaration);
-Предлагаат и аргументираат избор на постапки за процесирање на храна со
оптимален нутритивен квалитет пред авторитети во индустријата.

Комуникациски
вештини

-Воспоставуваат и одржуваат професионален контакт со лицата што е во
основа на добрата практика;
-Ги почитуваат националните и меѓународни прописи, како и кодексот на
етика за нутриционисти;
-Ги почитуваат индивидуалните разлики и нивното влијание врз
исхраната, неправилното бихејвиорално однесување и имаат познавање за
очекувањата на луѓето;
-Градат партнерства и нудат консултации и совети во врска со исхраната
и начинот на живот;
-Развиваат интерперсонална комуникација, во говорна и пишана форма,
почитувајќи различни култури и обичаи;
-Развиваат многу добри организациони способности и демонстрираат лидерски
способности.
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Вештини на
учење

-Проактивност во идентификација на можностите за доживотно учење и
демонстрираат промени во практичната работа;
-Имаат способност за едукација на база на практична работа;
-Критички испитуваат и развиваат истражувачки протоколи во домен на
нутриционизмот, формулираат препораки, имаат способност да ги интегрираат
научните и практични знаења во домен на нутриционизмот, диететиката,
општествените науки и образованието и да ги евалуираат во практиката;
-Систематски пребаруваат извори на информации од широк спектар во врска со
примена на нутриционизмот/диететиката на база на докази;
-Планираат, креираат и учествуваат во производство на нови видови храна со
очекувани фукционални карактеристики;
-Развиваат, спроведуваат и евалуираат епидемиолошки истражувања во јавното
здравство поврзани со исхраната применувајќи биостатистички методи.

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма е во времетраење од 4 (четири) години односно 8 (осум) семестри.

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ
За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку
240 ЕКТС кредити

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА
СТУДИИТЕ
Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во согласност
со Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола и Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (член 5 – член 13) и истите се
објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии
на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола.
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Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку
бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е
дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на втор
циклус студии.

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, во
согласност со измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в.
бр. 17, од 11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што
студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на
единицата на Универзитетот и изборни наставни предмети што студентите самостојно
ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на
Универзитетот посебно. Во согласност со законската регулатива (Законот за
изменување и дополнување на ЗВО бр. 103 од 19.08.2008 г.) Факултетот изведува
клиничка настава за 10% од задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја
студиска година.
Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава, како
еден од условите за запишување наредна студиска година.
Со студиската програма се предвидени вкупно 22 задолжителни предмети, коишто на
студентот му обезбедуваат 126 кредити. Бројот на изборни предмети што студентите
самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на
Универзитетот, изнесува 13 (од вкупно понудени 22), коишто на студентот му
обезбедуваат 74 кредити, додека бројот на изборните наставни предмети што
студентите самостојно ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена
од секоја единица на Универзитетот посебно изнесува 3 (од вкупно понудени 4) и тие
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на студентот му обезбедуваат 18 кредити. Студентот има обврска за стручна пракса,
којшто се вреднува со 6 кредита Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно
да брани дипломски труд, којшто се вреднува со 16 кредита. Вкупниот број на кредити
што студентот ги добива е 240 кредити.
Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од
аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со
Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд
часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа
студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот
сооднос на теоретската и практичната настава директно води кон исполнување на
поставените цели на студиската програма.

СТУДИСКА ПРОГРАМА
НУТРИЦИОНИЗАМ (НУТ)
Табела 8. Распределба на предмети по семестри.

Прва година
Семестар 1
Код

ТТФ-НУТ101
ТТФ-НУТ102
ТТФ-НУТ105
ТТФ-НУТ106
ТТФ-НУТ103
ТТФ-НУТ104

ТТФ-УТ104А
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Предмет

Суровини за прехранбена
индустрија
Општа хемија
Основи на компјутерско
работење
Англиски јазик 1
СИ 1Б
(Биологија)
СИ 1В
(Вовед во прехрамбена
технологија и
биотехнологија)
СИ 1Г
(Основи на инженерска
техника )

Фонд
часови
(предавања
+вежби)

ЕКТС
кредити

3+3

6

3+2
3+1

6
4

3+1
3+2

4
5

3+1

5

3+2

5

Забелешка

Студентот избира
два од вкупно
трите понудени
изборни предмети

Семестар 2
Код

Предмет

ТТФ-НУТ107

Вовед во професија
нутриционизам
Органска хемија
Математика
Стручна пракса
СИ 1
(Интернет и мултимедија)
СИ 1А
(Англиски јазик 2)
СИ 2
(Социологија и психологија
на исхраната

ТТФ-НУТ108
ТТФ-НУТ109
ТТФ–НУТ113
ТТФ-НУТ110
ТТФ-НУТ111
ТТФ-НУТ112

Фонд
часови
(предавања
+вежби)

ЕКТС
кредити

Забелешка

3+3

5

.

3+2
3+2

6
6
1
6

3+2
3+2

6

3+2

6

Студентот избира
два од вкупно
трите понудени
изборни предмети

Втора година
Семестар 3
Код

Предмет

ТТФ-НУТ201

Познавање на исхраната 1

ТТФ-НУТ202

Прехранбена
микробиологија

ТТФ-НУТ203
ТТФ-НУТ204

Биохемија 1
Одбрани поглавја од
анатомија на човекот
ТТФ-НУТ205А СИ 3
(Вовед во технологија на
фармацевски и козметички
производи)
ТТФ-НУТ206
СИ 4
(Храна и култура)
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Фонд
часови
(предавања
+вежби)
3+3

ЕКТС
кредити

3+2

6

3+2
3+2

6
6

3+2

6

3+2

6

Забелешка

6

Студентот
избира еден од
вкупно двата
понудени
изборни
предмети

Семестар 4
Код

ТТФ-НУТ207
ТТФ-НУТ208
ТТФ-НУТ209
ТТФ-НУТ210
ТТФ -НУТ213
ТТФ-НУТ211

ТТФ-НУТ212

Предмет

Основи на технолошки
операции
Познавање на исхраната 2
Биохемија 2
Основи на физиологија на
човекот
Стручна пракса
СИ 5
(Зачински и лековити
растенија)
СИ 6
(Технологија на води и
отпадни води)

Фонд
часови
(предавања
+вежби)
3+3

ЕКТС
кредити

3+2
3+2
3+2

6
6
6

3+2

1
5

3+2

5

Забелешка

6

Студентот
избира еден од
вкупно двата
понудени
изборни
предмети

Трета година
Семестар 5
Код

ТТФ-НУТ302
ТТФ-НУТ303
ТТФ-НУТ301

ТТФ-НУТ304
ТТФ НУТ 305

ТТФ-НУТ306
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Предмет

Имунологија за
нутриционисти
Нова храна
СИ 7
(Инструментални и
аналитички методи)
СИ 5А
(Угоеност и недохранетост)
СИ 8
(Моделирање и
оптимизирање во
нутриционизмот)
СИ 9
(Исхрана на жени,
спортисти и стари луѓе)

Фонд
ЕКТС
часови
кредити
(предавања
+вежби)
3+2
6
3+2
3+2

6
6

3+2

6

3+2

6

3+2

6

Забелешка

Студентот
избира три од
вкупно четирите
понудени
изборни
предмети

Семестар 6
Код

ТТФ-НУТ307
ТТФ-НУТ313
ТТФ-НУТ309
ТТФ-НУТ310
ТТФ-НУТ311
ТТФ-НУТ308

ТТФ-НУТ312

Предмет

Основи на диетотерапија
Технологија на храна од
неживот. потекло
Аналитика на храната
Процеси на подготовка на
храната
Стручна пракса
СИ 9А
(Квалитет и безбедност на
храна)
СИ 10
(Пробиотоци и стартер
култури)

Фонд
ЕКТС
часови
кредити
(предавања
+вежби)
3+2
6
3+2
6
3+2
3+2

6
5

3+2

2
5

3+2

5

Забелешка

Студентот
избира еден од
вкупно двата
понудени
изборни
предмети

Четврта година
Семестар 7
Код

ТТФ-НУТ402

ТТФ-НУТ403

ТТФ-НУТ404
ТТФ-НУТ405

ТТФ-НУТ406

ТТФ-НУТ407
ТТФ-НУТ408
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Предмет

СИ 13
(Законски прописи од
областа на храната)
СИ 14
(Загадувачи во прехранбена
индустрија)
СИ 14А
(Биостатистика)
СИ 16
(Претприемаштво и мал
бизнис)
СИ17
(Маркетинг на прехранбени
производи)
СИ 18
(Етика)
СИ 19
(Деловно и професионално
конумицирање)

Фонд
ЕКТС Забелешка
часови
кредити
(предавања
+вежби)
3+2
6
Студентот избира
два од вкупно
трите понудени
изборни
3+2
6
предмети
3+3

6

3+2

6

3+2

6

3+2

6

3+2

6

Студентот избира
три од вкупно
четирите
понудени
изборни
предмети од
група 2

Семестар 8
Код

ТТФ-НУТ401
ТТФ-НУТ409

ТТФ-НУТ410
ТТФ- НУТ413

ТТФ-НУТ411
ТТФ-НУТ412

Предмет

Технологија на храна од
живот. пoпотекло
СИ20
(Сензорна анализа на
храната)
СИ21
(Основи на токсикологија)
СИ 22
Материјали во контакт со
храна (почетно ниво)
Стручна пракса
Самостоен дипломски
проект

Фонд
часови
(предавања
+вежби)
3+2

ЕКТС
кредит
и

3+2

6

Забелешка

6

3+2

6

3+1

6

Студентот избира
еден од вкупно
трите понудени
изборни
предмети

2
16

Табела 9. Задолжителни предмети.
Код

Предмет

ТТФ-НУТ101

Суровини за прехранбена
индустрија
Општа хемија
Основи на компјутерско работење
Англиски јазик 1
Вовед во професија
нутриционизам
Органска хемија
Математика
Познавање на исхраната 1
Прехранбена микробиологија
Биохемија 1
Одбрани поглавја од анатомија на
човекот
Основи на технолошки операции
Познавање на исхраната 2
Биохемија 2
Основи на физиологија на
човекот
Имунологија за нутриционисти
Нова храна
Основи на диетотерапија
Технологија на храна од неживот.

ТТФ-НУТ102
ТТФ-НУТ105
ТТФ-НУТ106
ТТФ-НУТ107
ТТФ-НУТ108
ТТФ-НУТ109
ТТФ-НУТ201
ТТФ-НУТ202
ТТФ-НУТ203
ТТФ-НУТ204
ТТФ-НУТ207
ТТФ-НУТ208
ТТФ-НУТ209
ТТФ-НУТ210
ТТФ-НУТ302
ТТФ-НУТ303
ТТФ-НУТ307
ТТФ-НУТ313
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Фонд
часови
(предавања
+вежби)

ЕКТС
кредити

3+3

6

3+2
3+1
3+1
3+3

6
4
4
5

3+2
3+2
3+3
3+2
3+2
3+2

6
6
6
6
6
6

3+3
3+2
3+2
3+2

6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2

6
6
6
6

Код

Предмет

Фонд
часови
(предавања
+вежби)

ТТФ-НУТ309
ТТФ-НУТ310
ТТФ-НУТ401

потекло
Аналитика на храната
Процеси на подготовка на храната
Технологија на храна од живот.
пoпотекло

3+2
3+2
3+2

ЕКТС
кредити

6
5
6

Табела 10. Изборни предмети (група 1 и 2).
Изборни предмети од група 1
Код

ТТФ-НУТ103

Фонд
часови
(предавања
+вежби)

ЕКТС
кредити

3+2

5

СИ 1Б
Сем 1

3+1

5

СИ 1В
Сем 1

3+2

5

3+2

6

3+2

6

3+2

6

3+2

6

СИ 1Г
Сем 1
СИ 1
Сем 2
СИ 1А
Сем 2
СИ 2
Сем 2
СИ 3
Сем 3

3+2

6

Зачински и лековити
растенија
Технологија на води и
отпадни води
Инструментални и
аналитички методи во
исхрана
Угоеност и недохранетост

3+2

5

3+2

5

3+2

6

3+2

6

Моделирање и
оптимизирање во
нутриционизмот
Исхрана на жени, спортисти

3+2

6

3+2

6

Предмет

Биологија

ТТФ-НУТ104

Вовед во прехрамбена
технологија и
биотехнологија
ТТФ-НУТ104А Основи на инженерска
техника
ТТФ-НУТ110
Интернет и мултимедија
ТТФ-НУТ111

Англиски јазик 2

ТТФ-НУТ112

Социологија и психологија
на исхраната
ТТФ-НУТ205А Вовед во технологија на
фармацевски и козметички
производи
ТТФ-НУТ206
Храна и култура
ТТФ-НУТ211
ТТФ-НУТ212
ТТФ-НУТ301

ТТФ-НУТ304
ТТФ-НУТ305

ТТФ-НУТ306
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Забелешка

СИ 4
Сем 3
СИ 5
Сем 4
СИ 6
Сем 4
СИ 7
Сем 5
СИ 5А
Сем 5
СИ 8
Сем 5
СИ 9

Код

ТТФ-НУТ308
ТТФ-НУТ312
ТТФ-НУТ402

ТТФ-НУТ403
ТТФ-НУТ404
ТТФ-НУТ409
ТТФ-НУТ410
ТТФ- НУТ 413

Предмет

и стари луге
Квалитет и безбедност на
храна
Пробиотици и стартер
култури
Законски прописи од
областа на храната
Загадувачи во прехранбена
индустрија
Биостатистика
Сензорна анализа на
храната
Основи на токсикологија
Материјали во контакт со
храна (почетно ниво)

Изборни предмети од група 2
Код
Предмет

ТТФ-НУТ405
ТТФ- НУТ406
ТТФ- НУТ407
ТТФ- НУТ408

Претприемаштво и мал
бизнис
Маркетинг на прехрамбени
производи
Етика
Деловно и професионално
комуницирање

Фонд
часови
(предавања
+вежби)

ЕКТС
кредити

3+2

5

3+2

5

3+2

6

3+2

6

3+3

6

3+2

6

3+2

6

3+1

6

Фонд
ЕКТС
часови
кредити
(предавања
+вежби)
3+2
6
3+2

6

3+2

6

3+2

6

Забелешка

Сем 5
СИ 9А
Сем 6
СИ10
Сем 6
СИ 13
Сем 7
СИ 14
Сем 7
СИ 14А
Сем 7
СИ20
Сем 8
СИ21
Сем 8
СИ22
Сем 8

Забелешка

СИ 16
Сем 7
СИ 17
Сем 7
СИ 18
Сем 7
СИ 19
Сем 7

Забелешка: СИ е стручен изборен предмет, Сем - Семестар
Табеларниот приказ на задолжителните и изборните предмети со распределбата на
кредитите по семестри е даден во прилог бр.3.
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА
ПРЕДМЕТИТЕ
Табела 11. Сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети.
Број на
избрани
предмети и
процент
Број на задолжителни предмети
Процент на задолжителни предмети

22
60%

13
Број на изборни предмети – група 1
кои студентите самостојно ги избираат
од редот на сите наставни предмети
застапени
на
единицата
на
Универзитетот.
Процент на изборни предмети – група 1

30%

3
Број на изборни предмети – група 2
кои студентите самостојно ги избираат
од листата слободни изборни предмети,
предложена од секоја единица на
Универзитетот посебно.
Процент на изборни предмети – група 2

10%

Листа на задолжителни предмети дадени се во табелата 9.
Листа на изборни предмети од група 1 и 2 се дадени се во табелата 10.

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се
определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. Во прва година во академската
2016/2017 год. планирано е да се запишат вкупно 260 студенти.
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22.
ИНФОРМАЦИЈА
ЗА
ОБЕЗБЕДЕНА
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛНА

И

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните
програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува
доволен број преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на
странски книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни
списанија што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за
предметите од студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната
литература за секој наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на
единицата.

23. ИНФОРМАЦИЈА
УНИВЕРЗИТЕТОТ

ЗА

WEB

СТРАНАТА

НА

ЕДИНИЦАТА

И

Web страната на единицата: www.ttfv.uklo.edu.mk
Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма се
стекнува со звање: Дипломиран инженер технолог - насока Нутриционизам.
Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го
стекнува по завршувањето на студиската програма е Bachelor of engineering technologyNutrition.

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ
ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА
Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во
согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на
Република Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и
оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на
Република Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на
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Европската асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на
Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење:
настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.
Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот
на наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и
спроведува Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и
Универзитетската Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на
Универзитет. Покрај другите индикатори, информации по различни прашања за
студиската програма се добиваат и преку искажаното мислење од организирана
студентска анкета во текот на годината и истото е во насока на преземање соодветни
корективни мерки и активности.

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Извештајот од последната самоевалуација е поставен
www.ttfv.uklo.edu.mk

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА
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на нашата веб страница:
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49

ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ БР.1
Одлука за издавање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ Битола.

50

Одлука за издавање на користење на недвижна ствар од Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ Битола на Технолошко – технички факултет Велес.
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ПРИЛОГ БР.2

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од
Законот за високо образование
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53
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

ПРИЛОГ БР.3
Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма

ПРИЛОГ БР.4
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми

ПРИЛОГ БР.5_НУТ
Листа на сите предмети и нивната усогласеност со претходните набројани универзитети
од ЕУ.
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