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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

 

Табела 1. Основни податоци. 

Наслов на студиската програма 
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И 

БИОТЕХНОЛОГИЈА 

Универзитет Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола 

Единица на универзитетот Технолошко – технички факултет Велес 

Научно поле 

2. Техничко-технолошки науки 

221.Технологија на прехрамбени производи 

4. Биотехнички науки 

413. Биотехнологија 
414. Прехранбена Технологија 

Научна, стручна или уметничка област 2. Техничко-технолошки науки 

4. Биотехнички науки 

Вид на студии 
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 
прехранбена технологија и биотехнологија 

Звање на англиски јазик што студентот го 

добива по завршувањето на студиската 
програма  

Bachelor of science in food technology and 

biotechnology 

Времетраење на студиите (во години) 
Четири години 

Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската програма 

2008/2009 почеток 
2016/2017 реакредитирана програма 

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

95 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 
програма 

Македонски 

Дали студиската програма се поднесува 
за акрдитација или за повторна 
акредитација 

Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската 
програма за акредитација/повторна 
акредитација 

 Закон за основање на Технолошко-технички 

факултет Велес (Сл.весник на РМ бр.81/2008 

година), Реш. бр. 07-2614/1, 01.07.2008 година. 
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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 Република Македонија 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола 
Технолошко-технички факултет - Велес  

Седиште Ул. „Димитар Влахов“ бб, 1400  Велес 
Веб страница www.ttfv.uklo.edu.mk 

Вид на високообразовната установа Јавна  
Податоци за основачот (на приватната 
високообразовната установа) 

Собрание на Република Македонија 

Податоци за последната акредитација Решение бр. 12-149/3-1 од  04.05.2012 година 
од Одбор за акредитација 

Студиски и научно-истражувачки 

подарачја за кои е добиена 
акредитација 

2. Техничко-технолошки науки 

4. Биотехнички 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 меѓународна соработка на 
планот на наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите 

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 стопанските субјекти во земјава 
и воспоставување на стручна и едукативна 
соработка со партнерските институции од 

странство. 

 

Податоци за просторот наменет за 
изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

Во Велес: 1873 m2 

Дисперзирани студии  

- Кичево:  400 m2 

- Битола:  110 m2 

Вкупна површина = 2383 m2 

Податоци за опремата за изведување на  1 x Сушара со 
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наставната и истражувачката дејност  

 

 

 

Лабораториска опрема 
Велес 

микропроцесорска контрола 
и дигитален дисплеј, 220 

0
C; 

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 

 

Лабораториска опрема 
Кичево 

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; 

2 x Орбитални тресалки со 

термостат, KS 4000,IKA; 

5 x Решо; 

1 x Сушара; 
1 x Дигитален 

рефрактометар 

Интернет 

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) 
StaticIP  

 

Мрежна опрема 

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 
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10/100/1000 

1 x Cisco модем 10 port 

Работни станици 

(компјутери) 

23 х Laptop 

38 x PC Desktop 

Останато 

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 

Апликации WEB Moodle 

Web Страница http://www.ttfv.uklo.edu.mk 

Web Hosting Закупено 

Апликации Клиент 
Сервер 

Апликација за работа на 
Студентска служба (Iknow) 

Број на студенти за кои е добиена 
акредитација 

700 

Број на студенти (првпат запишани) 135 

Број на лица во наставно-научни, 

научни и наставни звања 
1 редовен професор 

4 вонредни професори 

5 доценти  

1 виш лектор 

Број на лица во соработнички звања 2 асистенти 

Однос наставник: студенти (број на 
студенти на еден наставник) за секоја 
единица одделно 

 

8:1 

Внатрешни механизми за обезбедување 
и контрола на квалитетот на студиите 

Студентска анкета 
Самоевалуација 

Фрекфенција на самоевалуциониот 
процес (секоја година, на две години, 

на три години) 

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. 
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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. 

02-476/2) за усвојување на четиригодишна студиска програма од прв циклус по 

Прехрамбена технологија и биотехнологија согласно измените на Законот за високо 

образование. 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 

Одлуката е дадена во прилог бр. 1 на овој документ.  

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 Опрема 

Лабораториска опрема Велес 

1 x Сушара со микропроцесорска контрола и дигитален 

дисплеј, 220 
0
C; 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 

Лабораториска опрема Кичево 

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; 
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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; 

2 x Орбитални тресалки со термостат, KS 4000,IKA; 

5 x Решо; 
1 x Сушара; 
1 x Дигитален рефрактометар 

Интернет 

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) StaticIP  

Мрежна опрема 

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 

Работни станици (компјутери) 
23 х Laptop 

38 x PC Desktop 

Останато 

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 

Апликации WEB Moodle 

Web Страница http://www.ttfv.uklo.edu.mk 

Web Hosting Закупено 

Апликации Клиент Сервер Апликација за работа на Студентска служба (Iknow) 

 

 

 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). 
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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 Предмет Фонд 

на 

часови 

Вонр. проф. д-р Валентина Павлова - Аналитичка хемија 
- Биохемија 
- Вовед во технологија на козметички и 

фармацевтски производи 

- Антиоксиданси, витамини и минерали 

- Заштита на животна средина 
- Технологија на вода и отпадни води 

3+2 

3+2 

3+2 

 

3+2 

3+2 

3+2 

Проф. д-р Драган Дамјановски - Вовед во прехрамбената технологија 
- Квалитет и безбедност на храната 
- Технологија на алкохолни и 

ферментациони производи 

- Претприемништво и мал бизнис 
- Здрава храна и исхрана 
- Нова храна 

3+1 

3+2 

3+2 

 

3+2 

3+2 

3+2 

Вонр. проф. д-р Горица Павловска - Општа хемија 
- Органска хемија 
- Инструментални и аналитички методи 

во исхраната 
- Технологија на безалкохолни и 

освежителни пијалоци 

- Технологија на масти и масла 
- Загадувачи во прехранбена индустрија 

3+2 

3+2 

3+2 

 

3+2 

 

3+2 

3+2 

Вонр. проф д-р Анка Трајковска-
Петкоска 

- Основи на инженерска техника 
- Технолошки операции 1  

- Технолошки операции 2  

- Процесна опрема во прехрамбена 
индустрија 
- Tехнологија на пакување и 

амбалажирање 

2+2 

3+3 

3+3 

3+2 

 

3+2 

Вонр. проф. д-р Зора Узуноска - Прехранбена микробиологија 
- Биологија 

3+2 

3+2 

Доцент д-р Сашко Мартиновски - Компјутери и апликативен софтвер 

- Интернет и мултимедија 
- Деловно и професионално 

комуницирање 
-Маркетинг на прехранбени производи 

-Етика 
 

2+2 

2+2 

3+2 

 

 

3+2 

3+2 
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Доцент д-р Весна Knights - Математика 1 

- Математика 2 

- Системи на автоматско управување 

3+3 

3+3 

3+2 

Доцент д-р Татјана Калевска -Суровини во прехрамбената индустрија 
-Технологија на млеко и млечни 

производи 

-Технологија на месо, живина и јајца 
-Хигиена на прехрамбени производи 

-Законски прописи од област на храната 
-Храна и култура 

3+2 

3+2 

 

3+2 

3+2 

3+2 

3+2 

Доцент д-р Даниела Николовска 
Неделкоска 

-Суровини во прехрамбената индустрија 
- Принципи на прехранбено 

инженерство и биотехнологија 
- Конзервирање на прехранбени 

производи 

-Храна и култура 

3+2 

3+2 

 

3+2 

 

3+2 

Доцент д-р Викторија Стаматовска -Технологија на жита, леб и пекарски 

производи 

-Технологија на овошје и зеленчук 

-Технологија на шеќер и кондиторски 

производи 

-Зачини и лековити билки 

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. 

 

Табела 5 Листа на постоечкиот соработнички кадар и нивните предмети 

Презиме и име на наставник Предмет Фонд на 

часови 

М-р  Татјана Блажевска -  Биологија 
- Технологија на вода и отпадни води 

- Прехранбена микробиологија 

2 

2 

 

2 

М-р Везирка Јанкулоска - Општа хемија 
- Органска хемија 
- Инструментални и аналитички 

методи на исхраната 
- Технологија на масти и масла 
- Технологија на пакување и 

амбалажирање 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

  

 Во изведувањето на наставата ќе бидат вклучени и наставници од другите единици на 
Универзитетот Св.Климент Охридски прикажан во табелата 6. 
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Табела 6. Листа на постоечкиот наставен  кадар од другите единици на Универзитетот 
Св.Климент Охридски и нивните предмети. 

Презиме и име на наставник Предмет Фонд на 

часови 

Лектор.м-р Лилјана Маркоска - Англиски 1 

- Англиски 2 

3+1 

3+1 

 

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. 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ 

ШТО ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките 

подрачја, полиња и области, студиската програма припаѓа во:  

2. Техничко-технолошки науки 

221.Технологија на прехрамбени производи 

4. Биотехнички науки 

413. Биотехнологија 

414. Прехранбена Технологија 

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 ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

Технолошко-техничкиот факултет во Велес (со дисперзирани студии во Кичево и 

Битола) претставува релативно нова високообразовна установа во рамките на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола. Факултетот, како една од 
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високообразовните 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, Технолошко-

техничкиот 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 

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 релација индустрија-

академија за пренос на знаења, искуства и технологии. Практична активност во таа 

насока претставува актуелната соработка со значителен број на стопански субјекти од 

регионите (Велес, Кичево и Битола) каде факултетот е лоциран. 

Студиската програма Прехранбена технологија и биотехнологија овозможува 

стекнување на инженерски знаења потребни за водење на процеси при преработка на 

храна и други биолошки материјали. Дипломираните инженери се квалификувани за 

контрола и подобрување на постоечките процеси, како и креирање на нови производи 

и технологии во согласност со системите за безбедност и квалитет во прехранбената 

индустрија и биотехнологијата.   

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 
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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_ПТБ дадена е листа на сите предмети и нивната усогласеност со 

претходните набројани универзитети од ЕУ. 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Табела 7а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на студии 

(Прехранбена технологија и биотехнологија) согласно со Уредбата за националната 

рамка на високо-образовните квалификации  

Знаење и 

разбирање 
Покажува знаење и разбирање во областа на студиите по прехранбена 
технологија и биотехнологија кое се надградува врз претходното 

образование, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, 

практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во 

научното поле според соодветна методологија. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во 

врска со научните истражувања и новите извори на знаење. 
Покажува знаење и разбирање за разни теории, методологии. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 
професионален пристап во работата или професијата. 
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми 

во предметните научни области. 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 
полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 
информации, идеи, концепти од релевантни податоци. 

Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 

Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 
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Комуникациск
и вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната 
јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за 
одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

Способност за независно учество, со професионален пристап, во 

специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 
Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Табела 7б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 

резултатите од учењето за поединечна студиска програма (Прехранбена технологија и 

биотехнологија) согласно со Уредбата за националната рамка на високо-образовните 
квалификации  

Знаење и 

разбирање 
Критички ги синтетизираат и интегрираат релевантните сознанија од 

различни дисциплини на кои е заснована науката за прехранбената 
технологија и биотехнологија; 
Имаат сознанија за повеќе технолошки режими и процеси за преработка и 

добивање на најразлични прехранбени продукти; 

Објаснуваат техники и современи трендови поврзани со  процесирање на 
храната во насока на воведување на нови технологии како и добивање на 
нови прехранбени производи; 

Организација и менаџирање на производство и развој на прехранбени 

продукти; 

Примена на 
знаењето и 

разбирањето 

Развиваат стратегии и можности за подобрување на технолошките 
процеси за производство на храна,  

Правилно одбираат техники и постапки за да го оптимизираат процесот на 
преработка на храната во насока на добивање на продукт со висок 

нутритивен квалитет; 
Ги почитуваат националните и меѓународни прописи, стандарди и закони 

за храна и прехранбени продукти и нивно производство,  

Планираат и поставуваат производство на нови видови храна со 

определени и очекувани фукционални карактеристики.  

Способност за 
проценка 

Применуваат потребни знаења и вештини за проценка на технолошките 
процеси, развиваат и имплементираат стратегии за промоција на подобри 

и поефикасни методи за производство на храна; 

Предлагаат и аргументираат избор на постапки за процесирање на храна 
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со оптимален и нутритивен квалитет пред авторитети во индустријата; 
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 

Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски 

вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната 
јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за 
одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

Воспоставуваат и одржуваат професионален контакт со лицата што е во 

основа на добрата практика; 
Градат партнерства и нудат консултации и совети во врска со 

технологиите за разновидни прехранбени продукти; 

Развиваат многу добри организациони способности и демонстрираат 
лидерски способности. 

Вештини на 
учење 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност; 

Проактивност во идентификација на можностите за доживотно учење и 

демонстрираат промени во практичната работа; 

Имаат способност за едукација на база на практична работа;  

Способност да ги  интегрираат научните и практични знаења во домен на 
прехранбена технологија и биотехнологија; 

Систематски пребаруваат извори на информации од широк спектар во 

врска со технолошко-техничките и биотехничките науки; 

 

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 
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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.  

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 23 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 20), 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 

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА (ПБ) 

 

 

Табела 8. Распределба на предмети по семестри. 

Прва година 
Семестар 1  

Код Предмет 

Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 
Забелешка 

ТТФ-ПБ101 Математика 1 3+3 6  

ТТФ-ПБ102 Општа хемија 3+2 6  

ТТФ-ПБ104 Компјутери и апликативен 

софтвер 

2+2 4  

ТТФ-ПБ105 Англиски јазик1 3+1 4  

ТТФ-ПБ106 СИ 1 

(Биологија) 
3+2 5  

 

Студентот избира 
два од вкупно 

трите понудени 

изборни 

предмети 

ТТФВ-ПБ103 СИ 1А 

(Вовед во прехрамбена 
технологија и биотехнологија) 

3+1 5 

ТТФ-ПБ107 СИ 2 

(Суровини во прехранбена 
индустрија) 

3+2 5 
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Семестар 2  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ108 Математика 2 3+3 6  

ТТФ-ПБ109 Органска хемија 3+2 6  

ТТФ-ПБ110 Основи на инженерска техника 2+2 4  

ТТФ-ПБ111 Интернет и мултимедија  2+2 4  

ТТФ-ПБ112 Англиски јазик  2 3+1 4  

ТТФ-ПБ113 Аналитичка хемија 3+2 5  

ТТФ ПБ114 Стручна пракса  1  

 

Втора година 
Семестар 3  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ201 Технолошки оерации 1 3+3 6  

ТТФ-ПБ202 Прехрамбена микробиологија 3+2 6  

ТТФ-ПБ203 Биохемија  3+2 6  

ТТФ-ПБ204 СИ 2А 

(Инструментални и аналитички 

методи во исхраната) 

3+2 6  

 

 

Студентот избира 
два од вкупно 

трите  понудени 

изборни предмети 

ТТФ-ПБ205A СИ 3 

(Храна и култура) 
3+2 6 

ТТФ -ПБ206 СИ 4 

(Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 

производи) 

3+2 6 

 

Семестар 4  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ207 Технолошки операции 2 3+3 6  

ТТФ-ПБ209 Технол.на жита, леб и пекарски  

производи 

3+2 5  

ТТФ -ПБ210 Технол.на млеко и млечни 

производи 

3+2 6  

ТТФ-ПБ213 Стручна пракса  1  

ТТФ-ПБ208 СИ4А 

(Заштита на животна средина) 
3+2 6  

 

 

Студентот избира 
два од вкупно 

трите  понудени 

изборни 

предмети 

ТТФ-ПБ211 СИ5 

(Зачини и лековити растенија) 
3+2 6 

ТТФ-ПБ212 СИ6 

(Технологија на безалкохол.и 

освежителни пијалоци) 

3+2 6 
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Трета година 
Семестар 5  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ301 Принципи на прехранбеното 

инженерство и 

биотехнологијата 

3+2 6  

ТТФ-ПБ303 Технол.на овошје и зеленчук 

 

3+2 6  

ТТФ-ПБ304 Технологија на вода и отпадни 

води 

3+2 6  

ТТФ-ПБ302 СИ6А 

(Здрава храна и исхрана) 
3+2 6  

 

 

Студентот избира 
два од вкупно 

трите  понудени 

изборни 

предмети 

ТТФ-ПБ305 СИ7 

(Законски прописи од областа 
на храната) 

3+2 6 

ТТФ-ПБ306 СИ8 

(Технологија на масти имасла) 
3+2 6 

 

Семестар 6  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ307 Технологија на месо,живина и 

јајца 
3+2 6  

ТТФ-ПБ308 Квалитет  ибезбедност на храна 3+2 6  

ТТФ-ПБ309 Технолог. на алкохолни 

ферментациони  производи 

3+2 6  

ТТФ-ПБ313 Стручна пракса  2  

ТТФ-ПБ310 СИ 9 

(Системи на автоматско 

управување) 

3+2 5  

 

 

Студентот избира 
два од вкупно 

трите  понудени 

изборни 

предмети 

ТТФ-ПБ311 СИ10 

(Антиоксиданси, витамини и 

минерали) 

3+2 5 

ТТФ–ПБ401 СИ12 

(Технол.на шеќер и  

кондиторски производи) 

3+2 5 
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Четврта година 
Семестар 7  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ312 СИ11 

(Процесна опрема во 

прехранбена индустрија  ) 

3+2 6  

 

Студентот избира 
два од вкупно 

трите  понудени 

изборни 

предмети 

ТТФ-ПБ403 СИ14 

(Загадувачи во прехранбена 
индустрија) 

3+2 6 

ТТФ-ПБ404 СИ 15 

(Нова храна) 
3+2 6 

ТТФ-ПБ405 СИ16 

(Претприемиштво и мал 

бизнис) 

3+2 6  

 

Студентот избира 
три од вкупно 

четирите  
понудени 

изборни 

предмети од 

група 2 

ТТФ-ПБ406 СИ 17 

(Маркетинг на прехранбени 

производи) 

3+2 6 

ТТФ-ПБ407 СИ 18 

(Етика) 
3+2 6 

ТТФ-ПБ408 СИ19  

(Деловно и професионално 

комуницирање) 

3+2 6 

 

Семестар 8  

Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ409 Конзервирање на прехрамбени 

производи 

 

3+2 6  

ТТФ-ПБ411 Стручна пракса  2  

ТТФ-ПБ412 Самостоен дипломски проект  16  

ТТФ-ПБ402 СИ 13 

(Хигиена на прехранбени 

продукти) 

3+2 6  

Студентот избира 
еден од вкупно 

двата  понудени 

изборни 

предмети 

ТТФ-ПБ410 СИ 20 

(Технологија на пакување и 

амбалажирање) 

3+2 6 

Забелешка: СИ е стручен изборен предмет. 
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Табела 9. Задолжителни  предмети. 

Код Предмет 

Фонд часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

ТТФ-ПБ101 Математика 1 3+3 6 

ТТФ-ПБ102 Општа хемија 3+2 6 

ТТФ-ПБ104 Компјутери и апликативен софтвер 2+2 4 

ТТФ-ПБ105 Англиски јазик1 3+1 4 

ТТФ-ПБ108 Математика 2 3+3 6 

ТТФ-ПБ109 Органска хемија 3+2 6 

ТТФ-ПБ110 Основи на инженерска техника 2+2 4 

ТТФ-ПБ111 Интернет и мултимедија  2+2 4 

ТТФ-ПБ112 Англиски јазик  2 3+1 4 

ТТФ-ПБ113 Аналитичка хемија 3+2 5 

ТТФ-ПБ201 Технолошки оерации 1 3+3 6 

ТТФ-ПБ202 Прехрамбена микробиологија 3+2 6 

ТТФ-ПБ203 Биохемија  3+2 6 

ТТФ-ПБ207 Технолошки операции 2 3+3 6 

ТТФ-ПБ209 Технол.на жита, леб и пекарски  производи 3+2 5 

ТТФ -ПБ210 Технол.на млеко и млечни производи 3+2 6 

ТТФ-ПБ301 Принципи на прехранбеното инженерство и 

биотехнологијата 
3+2 6 

ТТФ-ПБ303 Технол.на овошје и зеленчук 3+2 6 

ТТФ-ПБ304 Технологија на вода и отпадни води 3+2 6 

ТТФ-ПБ307 Технологија на месо,живина и јајца 3+2 6 

ТТФ-ПБ308 Квалитет  ибезбедност на храна 3+2 6 

ТТФ-ПБ309 Технолог. на алкохолни ферментациони  

производи 

3+2 6 

ТТФ-ПБ409 Конзервирање на прехрамбени производи 3+2 6 

 

 

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

Стручно изборни предмети од  група 1 
Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ103 Вовед во прехрамбена технологија и 

биотехнологија 
3+1 6 СИ1А 

Сем 1 

ТТФ-ПБ106 Биологија 3+2 5 СИ1 

Сем 1 

ТТФ-ПБ107 Суровини за прехрамбена 
индустрија 

3+2 5 СИ2 

Сем 1 

ТТФ-ПБ204 Инструментални и аналитички 

методи во исхраната 
3+2 6 СИ2А 

Сем 3 

ТТФ-ПБ205А Храна и култура 3+2 6 СИ3 

Сем 3 

ТТФ-ПБ206 Вовед во технологија на 
фармацевски и козметички 

производи 

3+2 6 СИ4 

Сем 3 

ТТФ-ПБ208 Заштита на животна средина 3+2 6 СИ4А 
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Сем 4 

ТТФ-ПБ211 Зачини и лековити растенија 3+2 6 СИ 5 

Сем 4 

ТТФ-ПБ212 Технологија на безалкохол.и 

освежителни пијалоци 

3+2 6 СИ6 

Сем 4 

ТТФ-ПБ302 Здрава храна и исхрана 3+2 6 СИ6А 

Сем 5 

ТТФ-ПБ305 Законски прописи од областа на 
храната 

3+2 6 СИ7 

Сем 5 

ТТФ-ПБ306 Технологија на масти и масла   3+2 6 СИ8 

Сем 5 

ТТФ-ПБ310 Системи на автоматско управување 3+2 5 СИ9 

Сем 6 

ТТФ-ПБ311 Антиоксиданси,витмаини и 

минерали  

3+2 5 СИ10 

Сем 6 

ТТФ-ПБ312 Процесна опрема во прехранбена 
индустрија   

3+2 6 СИ11 

Сем 7 

ТТФ-ПБ 401 Технол.на шеќер и  кондиторски 

производи 

3+2 5 СИ 12 

Сем 6 

TTФ-ПБ403 Загадувачи во прехрамбена 
индустрија 

3+2 6 СИ14 

Сем 7 

TTФ-ПБ404 Нова храна 3+2 6 СИ15 

Сем 7 

ТТФ-ПБ402 Хигиена на прехрамбени подукти 3+2 6 СИ13 

Сем 8 

ТТФ-ПБ410 Технол.на пакување и 

амбалажирање 
3+2 6 СИ20 

Сем 8 

 

Стручно изборни предмети од  група 2 
Код Предмет Фонд 

часови 

(предавања 

+вежби) 

ЕКТС 

кредити 

Забелешка 

ТТФ-ПБ405 Претприемништво и мал бизнис 3+2 6 СИ16 

Сем 7 

ТТФ-ПБ406 Маркетинг на прехрамбени 

производи 

3+2 6 СИ17 

ТТФ-ПБ407 Етика 3+2 6 СИ18 

Сем 7 

ТТФ-ПБ408 Деловно и професионално 

комуницирање 
3+2 6 СИ19 

Сем 7 

 

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 

Опис Број на 

предмети и 

процент 

1. Број на задолжителни предмети  23 

Процент на задолжителни предмети 60 %  

2. Број на изборни предмети (група 1) 
кои студентите самостојно ги избираат 
од редот на сите наставни предмети 

застапени на единицата на 
Универзитетот. 

13  

 

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. 

3 

 

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 95 студенти. 
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22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

  

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.  

 

Институцијата користи литература од преведените книги на Владата на Р. Македонија. 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

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 прехранбена технологија и 

биотехнологија. 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 

стекнува по завршувањето на студиската програма е Bachelor of science in food 

technology and biotechnology.Ba 
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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 

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  на нашата веб страница: 

www.ttfv.uklo.edu.mk 

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ БР.1 

Одлука за усвојување на студиската програма од универзитетскиот сенат. 
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Одлука за издавање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ Битола. 
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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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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_ПТБ 

Листа на сите предмети и нивната усогласеност со претходните набројани 

универзитети од ЕУ. 

 


