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 В о в е д 

Tehnolo{ko-tehni~kiot fakultet vo Veles (so disperzirani studii vo 

Ki~evo и Битола) pretstavuva relativno nova visokoobrazovna ustanova vo 

ramkite na Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski"-Bitola. Fakultetot, kako 

edna od visokoobrazovniте edinici na Univerzitetot, preku realizacija na 

nastavata vo dvete studiski programi:  

1. Prehranbena tehnologija i biotehnologija  

2. Нутриционизам  

se vklu~uva  vo specifi~nata heterogena ponuda na Univerzitetot, koja ve}e 

tri decenii pokriva najrazli~ni nau~ni disciplini i educira kadri 

kompatibilni so aktuelnite barawata na op{testvoto. 

Vo soglasnost so deklariranata politika i strategija na Univerzitetot, 

Tehnolo{ko-tehni~kiot fakultet od svoeto osnovawe cvrsto ja sledi 

opredelbata za sproveduvawe na: sovremeni i fleksibilni studiski programi, 

dinami~en menaxment so ~ove~kite resursi, aktivna politika na integrirawe 

vo opkru`uvaweto, kreirawe na silni relacii so stopanstvoto, podr{ka i 

kreirawe na inicijativi za internacionalizacija, kultura i kvalitet vo site 

sferi od svoeto rabotewe. Fakultetot intenzivno raboti na vospostavuvawe na 

"most" na relacija industrija-akademija za prenos na znaewa, iskustva i 

tehnologii. Prakti~na aktivnost vo taa nasoka pretstavuva aktuelnata 

sorabotka so zna~itelen broj na stopanski subjekti od regionite (Veles, 

Ki~evo и Битола) kade fakultetot e lociran. 
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Карта на високообразовната установа 
 

 

Назив на високообразовната установа Република Македонија 

Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола 

Технолошко-технички факултет - Велес  

Седиште Ул. Петре Прличков бр. 42, Велес 

Вид на високообразовната установа Јавна 

Податоци за основачот (на приватната 

високообразовната установа) 

// 

Податоци за последната акредитација За наставна програма Прехранбена технологија и 

биотехнологија –акредитација со Закон за основање 

на ТТФ Велес, објавен во Сл.весник на РМ бр.81 од 

07.07.2008 год. 

Студиски и научно-истражувачки 

подарачја за кои е добиена акредитација 

Техничко-технолошки науки 

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 

Прв циклус : 

Прехрамбена технологија и биотехнологија 

Нутриционизам  

 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

 1288 м
2 

 - нето простор за изведување  

настава 

  шест училници со 50 седишта  

 два компјутерски центри ,  

 бесплатен пристап до интернет,  

 библиотека 

 

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

60 компјутери; 7 лаптопи; 6 видеобимови; 6 

принтери; 2 графоскопи и др. 

Број на студенти за кој е добиена 

акредитација 

 

700 

Број на студенти (првпат запишани) 135 

Број на лица во наставно-научни, научни 

и наставни звања 

6 професори 

   

Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитет на студиите 

студентска анкета 

самоевалуација 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

 

/ 
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1. СТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

1.1 Број и име на студиските програми 

 

На првиот циклус на студии (додипломски студии) на Технолошко-технички факултет 

(ТТФ) -Велес  се  акредитирани 2 студиски програми и тоа: 

1. Prehranbena tehnologija i biotehnologija (4+1) 

2. Нутриционизам (4+1) 

По завршувањето на првиот циклус академски студии, студентот може да го продолжи 

образованието на втор циклус студии. 

 

На вториот циклус на студии (последипломски студии) на ТТФ-Велес се акредитирани  

2 студиски програми и тоа: 

1. Управување со квалитет и безбедност на храната 

2. Нутриционизам (едногодишни и двогодишни студии) 

 

1.2 Број на предмети (задолжителни и изборни) и назив на предметите на 

додипломските студии 

 

1.2.1. Prehranbena tehnologija i biotehnologija 

Во Табелите 1 и 2 се дадени листите на задолжителните и изборните предмети за 

наставната програма Prehranbena tehnologija i biotehnologija соодветно, а 

додека Табела 3 го прикажува соодносот помеѓу задолжителните и изборните 

предмети.  
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Табела 1.  

Листа на задолжителни предмети 

 

Реден 
број 

Шифра  Име на предметот Број на 

кредити 

  ТТФ ПБ101 Математика 1 6 

  ТТФ ПБ102 Општа хемија 6 

  ТТФ ПБ103 Вовед во прехрамбена технологија и 

биотехнологија 

6 

  ТТФ ПБ104 Компјутери и апликативен софтвер 4 

  ТТФ ПБ105 Англиски јазик 1 4 

  ТТФ ПБ108 Математика 2 6 

  ТТФ ПБ109 Органска хемија 6 

  ТТФ ПБ110 Основи на инженерска техника 4 

  ТТФ ПБ111 Интернет и мултимедија  4 

  ТТФ ПБ112 Англиски јазик  2 4 

  ТТФ ПБ113 Аналитичка хемија 5 

  ТТФ ПБ114 Стручна пракса 1 

  ТТФ ПБ201 Технолошки оерации 1 6 

  ТТФ ПБ202 Прехрамбена микробиологија 6 

  ТТФ ПБ203 Биохемија  6 

  ТТФ-ПБ207 Технолошки операции   2 6 

  ТТФ-ПБ209 Технол.на жита, леб и пекарски  производи 5 

  ТТФ-ПБ210 Технол. на млеко и млечни производи 6 

  ТТФ-ПБ213 Стручна пракса 1 

  ТТФ-ПБ301 Принципи на прехранбеното инженерство и 

биотехнологијата 

6 

  ТТФ-ПБ303 Технол. на овошје и зеленчук 6 

  ТТФ-ПБ304 Технологија на вода и отпадни води 6 

  ТТФ-ПБ307 Технологија на месо, живина и јајца 6 

  ТТФ-ПБ308 Квалитет  и безбедност на храна 6 

  ТТФ ПБ309 Технолог. на алкохолни ферментациони  

производи 

6 

  ТТФ-ПБ313 Стручна пракса 2 

  ТТФ ПБ409 Конзервирање на прехрамбени производи 6 

  ТТФ-ПБ411 Стручна пракса 2 

  ТТФ-ПБ412 Самостоен дипломски проект 16 
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Табела 2. 

Листа на изборни предмети   –  Група 1 

 

Реден 
број 

Шифра  Име на предметот Број на 

кредити 

1.  ТТФ ПБ106 Биологија 4 

2.  ТТФ ПБ107 Суровини за прехрамбена индустрија 4 

3.  ТТФ ПБ204 Инструментални и  аналитички методи во 

исхрана  

6 

4.  ТТФ ПБ205 Англиски јазик  3 6 

5.  ТТФ ПБ206 Вовед во технологија на фармацевски и 

козметички производи 

6 

6.  ТТФ-ПБ208 Заштита на животна средина 6 

7.  ТТФ ПБ211 Англиски јазик 4 6 

8.  ТТФ ПБ212 Технол.на безалкохол.и освежителни пијалоци 6 

9.  ТТФ ПБ302 Здрава храна и исхрана 6 

10.  ТТФ ПБ305 Законски прописи од областа на храната 6 

11.  ТТФ ПБ306 Технологија на масти и масла   6 

12.  ТТФ ПБ310 Складиштење и транспорт на прехр.производи 5 

13.  ТТФ ПБ311 Антиоксиданси,витмаини и минерали  5 

14.  ТТФ ПБ312 Процесна опрема во прехранбена индустрија   5 

15.  ТТФ ПБ401 Технол.на шеќер и  кондиторски производи 6 

16.  ТТФ ПБ402 Хигиена на прехрамбени подукти 6 

17.  ТТФ-ПБ403 Загадувачи во прехрамбена индустрија 6 

18.  ТТФ-ПБ404 Нова храна 6 

19.  ТТФ-ПБ410 Технол.на пакување и амбалажирање 6 

 

 

 

Листа на изборни предмети   –  Група 2 

 

Реден 
број 

Шифра  Име на предметот Број на 

кредити 

1.  ТТФ ПБ405 Претприемништво и мал бизнис 6 

2.  ТТФ ПБ406 Маркетинг на прехрамбени производи 6 

3.  ТТФ ПБ407 Етика 6 

4.  ТТФ ПБ408 Деловно и професионално комуницирање 6 
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Табела 3. 

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

 кредити % 

Број на задолжителни предмети 24 132  

Стручна пракса (се изведува во текот на четирите години 

на студии) 
1 6  

Процент на задолжителни предмети    57,5 % 

Број на изборни предмети (група 1) 19 68  

Дипломска работа 1 16  

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети застапени 

на единицата на Универзитетот) 

  35,0  % 

Број на изборни предмети (група 2) 4 18  

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од листата слободни изборни 

предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот, посебно) 

  7,5 % 

Вкупно:   240 

кредити 

100 % 

Забелешка: Од понудените изборни предмети од група 1, студентот избира 12 

предмети, а додека од понудените изборни предмети од група 2, студентот избира 3 

предмета во текот на неговото четиригодишно студирање на првиот циклус на студии 

на оваа програма на ТТФ-Велес. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Нутриционизам 

Во Табелите 4 и 5 се дадени листите на задолжителните и изборните предмети за 

наставната програма Нутриционизам соодветно, а додека Табела 6 го прикажува 

соодносот помеѓу задолжителните и изборните предмети.  
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Табела 4.  

Листа на задолжителни предмети 

 

Реден 
број 

Шифра  Име на предметот Број на 

кредити 

1.  ТТФ-НУТ101 Суровини за прехранбена индустрија 4 

2.  ТТФ-НУТ102 Општа хемија 6 

3.  ТТФ-НУТ103 Биологија 6 

4.  ТТФ-НУТ104 Вовед во прехрамбена технологија и 

биотехнологија 

6 

5.  ТТФ-НУТ105 Основи на компјутерско работење 4 

6.  ТТФ-НУТ106 Англиски јазик 1 4 

7.  ТТФ-НУТ107 Вовед во професија нутриционизам 5 

8.  ТТФ-НУТ108 Органска хемија 6 

9.  ТТФ-НУТ109 Математика  6 

10.  ТТФ-НУТ113 Стручна пракса 1 

11.  ТТФ-НУТ201 Познавање на исхраната 1 

 

6 

12.  ТТФ-НУТ202 Прехранбена микробиологија 

 

6 

13.  ТТФ-НУТ203 Биохемија 1  6 

14.  ТТФ-НУТ204 Одбрани поглавја од анатомија на човекот  6 

15.  ТТФ-НУТ207 Основи на технолошки операции 6 

16.  ТТФ-НУТ208 Познавање на исхраната  2 6 

17.  ТТФ-НУТ209 Биохемија 2 6 

18.  ТТФ-НУТ210 Основи на физиологија на човекот 6 

19.  ТТФ-НУТ213 Стручна пракса 1 

20.  ТТФ-НУТ302 Имунологија за нутриционисти 6 

21.  ТТФ-НУТ303 Нова храна 6 

22.  ТТФ-НУТ307 Основи на диетотерапија 6 

23.  ТТФ-НУТ309 Аналитика на храната 6 

24.  ТТФ-НУТ310 Процеси на подготовка на храната 5 

25.  ТТФ-НУТ311 Стручна пракса 2 

26.  ТТФ-НУТ313 Технологија на храна од неживот. потекло 6 

27.  ТТФ-НУТ401 Технологија на храна од живот. потекло 6 

28.  ТТФ-НУТ411 Стручна пракса 2 

29.  ТТФ-НУТ412 Самостоен дипломски проект 16 
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Табела 5.  

Листа на изборни предмети   –  Група 1 

 

Реден 
број 

Шифра  Име на предметот Број на 

кредити 

1.  ТТФ-НУТ110 Интернет и мултимедија 6 

2.  ТТФ-НУТ111 Англиски јазик 2 6 

3.  ТТФ-НУТ112 Социологија и психологија на исхраната 6 

4.  ТТФ-НУТ205 Англиски јазик 3 6 

5.  ТТФ-НУТ206 Храна и култура 6 

6.  ТТФ-НУТ211 Англиски јазик 4 5 

7.  ТТФ-НУТ212 Технологија на води и отпадни води 5 

8.  ТТФ-НУТ301 Инструментални и аналитички методи во 

исхрана  

6 

9.  ТТФ-НУТ304 Угоеност и недохранетост 6 

10.  ТТФ-НУТ305 Моделирање и оптимизирање во 

нутриционизмот 

6 

11.  ТТФ-НУТ306 Исхрана на жени, спортисти и стари луге 6 

12.  ТТФ-НУТ308 Квалитет и безбедност на храна 5 

13.  ТТФ-НУТ312 Пробиотици и стартер култури 5 

14.  ТТФ-НУТ402 Законски прописи од областа на храната 6 

15.  ТТФ-НУТ403 Загадувачи во прехранбена индустрија 6 

16.  ТТФ-НУТ404 Биостатистика 6 

17.  ТТФ-НУТ409 Сензорна анализа на храната 6 

18.  ТТФ-НУТ410 Основи на токсикологија 6 

 

 

 

 

Листа на изборни предмети   –  Група 2 

 

Реден 
број 

Шифра  Име на предметот Број на 

кредити 

1.  ТТФ-НУТ405 Претприемништво и мал бизнис 6 

2.  ТТФ-НУТ406 Маркетинг на прехрамбени производи 6 

3.  ТТФ-НУТ407 Етика 6 

4.  ТТФ-НУТ408 Деловно и професионално комуницирање  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Табела 6. 

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

 кредити % 

Број на задолжителни предмети 24 136  

Стручна пракса (се изведува во текот на четирите години 

на студии) 
1 6  

Процент на задолжителни предмети    59,2  % 

Дипломска работа 1 16  

Број на изборни предмети (група 1) 18 64  

Процент на изборни предмети – група 1 
(изборни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети 

застапени на единицата на Универзитетот) 

  33,3  % 

Број на изборни предмети (група 2) 4 18  

Процент на изборни предмети – група 2 
(изборни наставни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од листата слободни изборни 

предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот, посебно) 

  7,5 % 

Вкупно:   240 

кредити 
100 % 

Забелешка: Од понудените изборни предмети од група 1, студентот избира 11 

предмети, а додека од понудените изборни предмети од група 2, студентот избира 3 

предмета.  
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SWOT Анализа 

 

S (strengths) - предности W (weaknesses) - слабости 

- современи, добро концепирани студиски 

програми со примена на ЕКТС 

-програми препознатливи и надвор од 

земјата 

- креирање на нови програми атрактивни за 

стопанството 

- баланс меѓу општи и  стручни дисциплини 

во структурата на програмите 

- програми кои спаѓаат во категориите на 

програми поддржани од Владата (во 

полето на техничките науки) 

- интердисциплинарност во програмите 

- избалансираност на задолжителни и 

изборни предмети 

- иновирани предметни содржини што 

упатуваат на -стекнување на теоретски и 

применливи знаења во праксата; 

- стручно профилирање на студентите во 

завршните години на студии, посета на 

индустриски комплекси и практична 

примена на знаењата 

- можност на мобилност на студентите во 

рамките на државата и надвор од неа 

- компатибилни програми со странски 

универзитетски програми 

- современи студиски програми кои 

одговараат на потребите на пазарот на 

труд; 

- усогласен профил на кадар со 

националната рамка на класификации 

 

- интердисциплинарноста сеуште не е 

прифатена на нашиот пазар на труд 

-- чести промени во студиски програми во 

последните години согласно промените во 

ЗВО 

- недоволно изучување на актуелни 

програмски јазици барани на пазарот на 

труд 

- недоволно опременост или непостоење на 

лаборатории кои ке помогнат во 

осознавање или пракса на теоретските 

знаењана студентите 

 

  

O (opportunities) - можности T (threats) - закани 

-  полесно вработување на дипломираните 

студенти преку стекнатото знаење и 

вештини 

-Запознавање на студентите со актуелните 

факти  во стопанството и примена на 

тероетеските знаења во пракса 

-  преку реализирана практична настава до 

нови можности за вработување 

- преку реализирана клиничка  настава до 

информации за реалните проблеми во 

стопанството  

-  меѓууниверзитетска мобилност на 

национално и  меѓународно ниво 

-  можности за реализација на заеднички 

програми со странски факултети 

- ограничени можности за вработување во 

стопанскиот сектор/индустриите во 

републиката  

- неизбалансирани квоти за запишување на 

студентите на постојните студиски програми  
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-  обезбедени можности за продолжување на 

образованието на втор и трет циклус 

-  преку соработка со организации од 

приватниот и јавниот сектор до можности 

за реализација на научно-истражувачка 

работа 
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2. НАСТАВЕН И СОРАБОТНИЧКИ КАДАР 

2.1. Структура на наставниците и соработниците за реализација на наставата 

на студиските програми по звања, возраст и пол во последните пет академски 

години 

 

 Структурата на наставниците и соработниците за реализација на наставата на 

студиските програми од I циклус студии по звања, возраст и пол во последните пет 

академски години е прикажана во долу-наведениот приказ: 

Ред. 

бр. 

 

 

Категорија на звања 

 

 

 

Пол 

 

 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен  

Доктор на 

наука 
М 

      

Ж Број Просечна 

старост 

 Редовен професор      

1 Проф.др  Драган Дамјановски м  1 61  

 ВКУПНО   1  100% 

 Вонреден професор      

1 /      

 ВКУПНО   0  100% 

 Доцент      

1  Доц.др Анка Трајковска-

Петкоска 

 ж 1   

2  Доц.др Валентина Палова  ж 1   

3   Доц.др Горица Павловска  ж 1   

4 Доц.др Вера Симовска   ж 1   

5 Доц.др Зора Узуноска  ж 1   

 ВКУПНО  5 5  100% 

 Професор на висока стручна 

школа 

     

       

 Виш предавач      

1       

 Предавач      

1       

 Виш лектор      

       

 Лектор      

       

 Помлад лектор      

       

 ВКУПНО     0% 

 Асистент      

1 Mр Даниела Николовска-

Неделкоска 

 ж    
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2 Мр.Весна Антоска  ж    

3 Мр.Сашко Мартиновски м     

4 Мр.Татјана Блажевска  ж    

5 Мр.Викторија Стаматовска  ж    

6 Мр Душица Санта  ж    

7 Мр.Везирка Јанкулоска   ж    

8 Мр.Татјана Калевска  ж    

 ВКУПНО 1 7   0% 

 Помлад асистент      

1 /      

 ВКУПНО     0% 

 

2.2. Вкупен број на академски кадар со полно работно време во последните пет 

академски години 

  

 Вкупниот број на академски кадар на I ЦИКЛУС студии со полно работно 

време во последните пет академски години е прикажан во Табелата подолу:  

 

 

2.3. Покриеност на наставни предмети со наставници, вработени во единицата 

или од други единици 

 

 Покриеноста на наставните предмети на I ЦИКЛУС студии со наставници, 

вработени во единицата или од други единици е прикажана подолу:  
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Прехрамбена технологија и биотехнологија: 

 

 

Нутриционизам: 
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SWOT Анализа 

 

S (strengths) - предности W (weaknesses) - слабости 

- задоволителна екипираност на 

професорскиот кадар;  

- висока професионалност во работењето, 

- застепеност на различни профили на 

професорски и соработнички кадар; 

- коректен однос на наставниците и 

соработниците со студентите; 

- достапност на наставниците и студентите 

преку електронска комуникација, 

    -познавање на странски јазици; 

-активност на кадарот на конференции, 

семинари и доусовршување во 

соодветните области; 

       - квалитетен и искусен наставно-                    

научен кадар; 

-мултидисциплинарен карактер на 

професорскиот кадар 

      .  

 

  -   недоволна екипираност со наставни кадри; 

 

- административна оптеретеност на 

наставниот кадар  

-недоволна интерперсонална соработка на 

наставничкиот и соработничкиот кадар 

- оптеретеност со часови на настава и вежби 

на наставниците и соработниците  

- Непостоење на лаборатории кои се битни за 

изградба  на  целсоно профилиран и 

професионален кадар 

O (opportunities) - можности T (threats) - закани 

- постоење асистентски кадар кој наскоро 

треба да докторира во областа  

- потенцијални можности за дополнително 

ангажирање на наставниците во работа на 

- евентуални промени во законската 

регулатива и неизвесност за иднината на 

факултетот можат да влијаат врз 

демотивирање на вработените и 
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проекти во интерес на административниот 

и професионалниот развој во Република 

Македонија;  

- Наставен кадар кој учествува во 

мегународни проекти 

 

размислување за потрага по друго 

вработување 

Непостоењето на лаборатории з аобуки на 

студентите може да доведе недоволно 

совладување на наставната материја 

 

 

3. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

3.1. ПРИМЕНА НА ЕКТС ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 

 

 На студиските програми на ТТФ-Велес, особено внимание е посветено на 

вградување и примена на Европскиот кредит трансфер систем (ECTS) кој треба да 

овозможи непречена проодност и мобилност на студентите на други високообразовни 

институции на универзитетите во Републиката и надвор од неа.  

 

3.2. МЕТОДИ НА НАСТАВА 

 

Вид  Вкупно контакт часови  

Актуелно се реализираат  

(%)  

Потреба за реализација   

(%)  

Предавања екс катедра (фронтална 

форма на настава)  

50   

Интерактивна настава  10   

Лабораториска (практична) настава  30   

Семинарска настава  5   

Теренска настава  5   

Проектна настава  4  

Студија на случај  3  

Работа во тим  5  

Хоспитации    
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SWOT Анализа 

S (strengths) - предности W (weaknesses) - слабости 

- примена на образовни методи за настава и 

вежби; 

- интерес за воведување современи методи на 

настава и вежби; 

- добар баланс меѓу различните методи на 

изведување на настава и вежби; 

- студентите реализараат пракса во стопанството; 

- поттикнување на активната улога на студентот; 

- контакти со локалната заедница; 

- можности за мобилност на студенти преку 

примена на ЕКТС; 

 - стекнување на  вештини кои на студентот му се 

потребни во текот на студирањето и 

вработувањето 

      - доследна примена на ЕКТС системот во 

наставно-образовниот процес. 

-практикување на активности за стекнување на 

способности на студентите преку дебатирање, 

анализа на случаи, изработка на проект и сл.  

 

 - недоволно простор за реализирање на 

наставата; 

- немање на соодветни лаборатории за едукација 

на и профилирање соодветен кадар; 

- отсуство на поширока партиципација на 

студентите и во други сектори на општеството 

при изведувањето на студентската практика и при 

аплицирањето и имплементацијата на проектите 

од различен карактер. 

O (opportunities) - можности T (threats) - закани 

- проширување на соработката со други 

факултети во странство; 

- проширување на соработката со други 

институции во земјата; 

 

 

 - недостаток на финансиски средства за 

обезбедување на соодветни просторни услови 

за квалитетно обезбедување на наставата. 

 

4.СТУДЕНТИ 

4.1. ПРОСЕЧЕН УСПЕХ НА НОВОЗАПИШАНИТЕ СТУДЕНТИ ОД СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Просечниот успех на новозапишаните студенти на ТТФ е следниов: 

- Прехрамбена технологија и биотехнологија: 

-  

Генерација Број на 

запишани 

Просечен број 

поени од средно 

училиште 

2007/08 /  

2008/09 135 3,75 

2009/10 146 4,11 

2010/11 154 3,15 

2011/12 86  3,75 
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-Нутриционизам: 

 

Генерација Број на 

запишани 

Просечен број 

поени од средно 

училиште 

2007/08 / / 

2008/09 / / 

2009/10 / / 

2010/11 150 4.75 

2011/12 150 4.50 

 

4.2. ВИДОВИ СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ 

 

Активности Има Нема 

Здруженија   

Клубови Студентски 

парламент 

 

Научен клуб/здружение   

Учество во активности на студентската група   

Конференции Да  

Семинари Да  

Студентски публикации   

Проекти да  

Друго   

 

 

4.3. Постигнат успех на студентите: 

 

- Прехрамбена технологија и биотехнологија: 
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SWOT Анализа 

 

S (strengths) - предности W (weaknesses) - слабости 

- упис на квалитетни студенти; 

- можност на студентите да се вклучат во 

вон наставни активности; 

- можности за реализација на пракса; 

- можности за мобилност; 

- учество на студентите во процесот на 

управување на факултетот; 

- спроведување на студентска анкета во 

рамките на самоевалуацијата  во правец на 

подобрување на квалитетот на наставата; 

   - благовремено и навремено информирање 

на студентите за студентските резултати и 

соопштенија; 

   - учество на студентите во процесот на 

одлучување; 

 

 

 - квалитетот на новозапишаните студенти 

опаѓа низ годините; 

- мал упис на вонредни студенти; 

- мала заинтересираност на студентите да се 

вклучат во вон-наставни активности; 

- не секогаш квалитетно извршување на 

праксата заради незаинтересираност на 

компаниите; 

- мала заинтересираност на студентите за 

мобилност; 

   - понатамошно подобрување на процесот на 

вклученост на студентите во разни видови на 

активности на Факултетот. 

O (opportunities) - можности T (threats) - закани 

- искористување на фондови за мобилност; 

- вклучување во проекти со кои би се 

финансирале воннаставните активности; 

- работно ангажирање на студенти  

- вклучување на студентите во разни видови 

на проектни активности; 

- непосредно вклучување на студентите во 

наставно-образовниот процес. 

 

- укинување на програмите за мобилност;  

- перманентно намалување на бројот на 

студенти; 

- отсуство на поддршка од страна на 

Министерството за образование и наука за 

запишување на студенти на студиски 

програми во областа на администрацијата 

-не соодветно балансирани квоти за 

запишување на нови студенти на постојните 

студиски програми. 

 

 

5. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 

Просторни услови 

 

Видови на дидактички простор 

Број Површина во 

м2 

Вкупен 

капацитет 

на седишта 

Објект/објекти (односно соодветен простор)  1288 м
2 

 - нето 

простор за 

изведување  

настава 

 

Амфитеатри  3   

Предавални 6   

Простории за изведување нумерички вежби  3   

Компјутерски училници  2   

Лаборатории за изведување експериментални 

(практични) самостојни вежби  

   

Лаборатории за изведување аудио-визуелни 

самостојни вежби 
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Демонстрациони лаборатории    

Лаборатории за изведување современа научно-

истражувачка дејност 

   

Основни и средни учлилишта за изведување 

хоспитации по предметот методика 

1   

Кабинети за наставно-научен кадар 1   

Друго (да се наведе)    

Вкупно    

 

 

Видови на опрема 

 

Опременост 

 

Бр. 

Вкупен 

капацитет 

на седишта 

Амфитеатри со современа 

аудио-визуелна опрема:  

графоскоп 1  

екран   

видео бим 3  

микроскоп   

Предавални со современа 

аудио-визуелна опрема:  

графоскоп   

екран   

видео бим   

микроскоп   

Концертни сали со:  клавири                                  

инструменти за симфониски 

концерт 

  

Кабинети за музичка 

настава со:  

клавири                                                              

аудио систем и пултови   

Специфична опрема за определена студиска програма   

ВКУПНО 4  

Опременост на компјутерски лаборатории 

Вид на опрема Бр. 

Број на компјутери 21 

Интернет приклучоци (вкупно) 2 

ЛЦД Проектори 3 

Скенери  

Печатачи 4 

Друго (да се наведе)  

 

 

Пристап до интернет 

Карактеристики на интернет приклучоци Бр. 

Вкупен број на интернет мрежни приклучоци  

Број на интернет приклучоци за: студенти 
25 
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академски кадар 
3 

администрација 
3 

библиотека 
 

 

Пристап до информациони бази 

Вид на информационите бази Бр. 

Вкупен број на приклучоци на бази 35 

Вид на бази: бесплатен пристап до интернет 6 

  

  

  

  

ВКУПНО БАЗИ  

 

 

Податоци за библиотеката 

Карактеристики на библиотечниот фонд Бр. 

Број на книги набавени во 

последните 5 години 

домашни 25 

странски 50 

Вкупен број на списанија од 

областа на студиската програма 

во последните 5 години 

домашни  

странски  

Број на компјутери во библиотеката  

Поврзаност на библиотеката со Интернет бесплатен пристап до 

интернет 

Апарат за фотокопирање 4 

Печатач 5 

 

 

SWOT анализа 

 

S (strengths)- предности W (weaknesses) - слабости 

 квалитетни и навремени услуги од 

страна на стручните служби; 

  

 обезбеден пристап до голем број на 

информациони бази. 

 - недостаток на читална за студентите; 

 - недоволен фонд на стручни и научни 

странски и домашни списанија. 

 Немање пристап на интернет 

 Недостигаат лаборатории з апрактична 

работа на студнетите и изведување на 
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вежби 

O (opportunities) – можности T (threats) - закани 

 целосно достапни општи услуги кон 

студентите од страна на службата за 

студентски прашања и библиотеката. 

 достапност на наставниот кадар 

 недоволно просторни и финансиски 

услови за развој на студентската 

служба и библиотеката. 

 Неефикасност во извршување на 

професионалната работа поради 

немање на интернет поврзување во 

секое време за  секој студент. 

 

 

6. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 5 

години 

 

Стручна литература напишана од 

академскиот кадар 

Број 

автор коавтор 

пред 5 

години 

во 

последните 

5 години 

пред 5 

години 

во 

последните 

5 години 

Вкупен број на 

книги од областите 

на студиската 

програма 

напишани од 

академскиот кадар 

книги  2   

скрипти 2 13   

практикуми  5 1  

други помагала  4   

Вкупно (по периоди)  2  1 

ВКУПНО 30  

 

 

 

 

Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-

истражувачки и апликативни  проекти во последните пет години 

 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални 2 1 

Меѓународни 16  

 

 

Учество на наставници и соработници од студиската програма на конференции, 

симпозиуми, семинари во последните 5 години 
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Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 

програма 

 

Број 2007 2008 2009 2010 2011 Вкупно 

Докторски дисертации 1     0 

Магистерски трудови      0 

Трудови и 

публикации 

2 2  1 2   

5 11 1 6 2 25  

 

 

SWOT анализа 

S (strengths)- предности W (weaknesses) - слабости 

 Задоволително ниво на објавени 

научни трудови во научни списанија и 

презентации на научни симпозиуми, 

конгреси и конференции; 

 

 недоволно учество во домашни и 

меѓународни проекти; 

 недоволна поврзаност на 

истражувањата со регионални и 

националните потреби. 

 Немање на научно-истражувалки 

лаборатории на факултетот е главна 

пречка з агенерирање на трудови и 

нивно постојано презентирање во 

земјата и странство 

O (opportunities) – можности T (threats) - закани 

 големо искуство на наставно - 

научниот кадар кој учествува во 

организирањето, подготовката и 

имплементацијата на научни собири, 

истражување, објавување на трудови и 

учество на конференции; 

 - можност за учество во научно - 

истражувачки проекти. 

 недоволно финансиски средства за 

објавување на трудови и посетеност 

на конференции. 

 

 

 

 

 

 


