
ПРИЛОГ 3. 

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНА И НУТРИЦИОНИЗАМ 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ МЕТОДИ ВО 

ПРЕХРАМБЕНАТА ТЕХНОЛОГИЈА И 

НУТРИЦИОНИЗМОТ, АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ 

И БИОСТАТИСТИКА 

2. Код ИТХН - 01 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко-технички факултет-Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / I 7. Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8.  Вонр. проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска 

Доц. Д-р Сашо Мартиновски 

Доц. Д-р Весна Антоска Knights  

Вонр. проф. д-р Горица Павловска 

Вонр. проф. Д-р Валентина Павлова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења од областа на методи за научно истражувачката работа, знаења за 

планирање и водење на експериментални истражувања (истражувачки постапки); самостојно 

организрање на експерименти и донесување на логички заклучоци. Способност за припрема на 

научен и/или стручен труд за орпеделена цел/намена. Ќе биде зпаознаен со начините на 

припрема на научно истражувачки и/или стучно-апликативен проект. Запознавање  и со правата 

на интелектуална сопственост како темел за иновативност и конкурентност; информации за 

патентирање и вреднување. 

Студентите да се запознаат и методолошки да се подготват за истражувачки активности во 

процесот на окривање на знаење од големи извори на податоци или податочни множества.  

Тие да се запознаат и со техниките за градење на системите за давање на препораки, да ги 

осознаат основните идеи и концепти, основните алгоритми кои се користат во овие системи и 

пристапите базирани на знаење. 

Ќе се запознаат со: научниот пристап до изворите за добивање на информации; начините за 

собирање на информации од истражувањата и нивна статистичка обработка; Со помош на 



статистиката ќе се подобрат теоретските основи при користење на регресивна анализа, 

тестирање на хипотези; методи за презентација на резултатите добиени од статистичката 

пресметка. 

11. Содржина на предметната програма:  

Важност на научно-истражувачката работа, и методи на истражување. 

Пребарување на научна (професионална) литература и нејзино користење. 

Од идеја преку избор на тема до изработка на докторски труд; планирање и изведување на 

експерименти, обработка на податоците и резултатите, до пишување на научни трудови и 

докторска теза.  

Структуирање и пишување на предлог за научно-истражувачки проект. Пребаруавње на повик за 

апликација за научно-истражувачки проекти. 

Основи на заштита на интелектуални права: патенти, патентна литература и комерцијална 

употреба на патенти.   

Организација и учества на настани од јавен карактер (трибини, семинари). 

Вовед во анализа на податоци.  Типови на податоци кои може да бидат рударени, користење на 

информатичка технологија  во напредната анализа на податоците. 

Вовед во базичните концепти на системите за давање препорака. Извори на податоци и знаење и 

техники за давање на препораки. Значењето на системи кои даваат препораки како 

мултидисциплинарна област. Објаснување на односот меѓу системи кои даваат препораки и 

интеракција човек - компјутер. 

Статистичкиот модулот е присутен во сите научни подрачја, овде тој модул е прилагоден на тој 

начин што ќе ги намали техничките проблеми со користење на MS Excel или  Statistica или 

Mathematica за стaстистичка обработка на податоците, но ќе се нагласи значењето на 

статистиката во научно истражувачката работа, при анализа на податоците како и правилна 

постапка да се формулира и тестира поставената хипотеза.  

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 x 30 = 210 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+50+30+50 = 210 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 



16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Biggam Succeding with your 

master dissertation-a step 

by step handbook 

The McGraw 

Hill 

Companies 

2008 

2 M. J. Katz From Research to 

Manuscript-A Guide to 

Scientific Writing 

Springer 

Science 

2009 

3. M. Caergill, P. O’Connor Writing Scientific 

Research Articles - 

Strategy and Steps, 

Blackwell 

Publishing 

2009 

 4. Jiawei Han, 

Micheline Kamber, 

Jian Pei 

Data mining: 

Methods and 

Models 

Third Edition 

Morgan 

Kaufmann is 

an imprint of 

Elsevier 

2012 

 5. Radovan Pejanović UVOD U NAUČNI Univerzitet u 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOD – prirucnik Novom 

Sadom, Novi 

Sad 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

    

1. Dietmar Jannach, 

Markus Zanker, 

Alexander Felfernig, 

Gerhard Friedrich 

 

Recommender Systems 

An Introduction 

Cambridge 

University 

Press 

2011 

2. E. Garfield Journal impact factor: a 

brief review 

Canadian 

Medical 

Association or 

its licensors 

1999 

3. 
R. A. Day How to write and publish 

5
th
 ed., ORYX 

Press 
1998 

     

     



Прилог 3.                  Предметна програма од трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет ДОСТИГНУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ХРАНА И 

НУТРИЦИОНИЗМОТ 

2. Код ИТХН - 02 

3. Студиска  програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

 

Технолошко – технички факултет -Велес 

5. Степен  (прв, втор, трет циклус) Трет циклус  

6. 

Академска година / семестар 1 / I Број на 

ЕКТС 

кредити 

7 

8 

Наставник Ред. проф. Д-р Драган Дамјановски 

Вон.проф. Зора Узуновска 

Доц.д-р Вера Симовска 

Доц. Д-р Даниела Николовска-Неделкоска 

Доц. Д-р Татјана Калевска 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10 

Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Надградба на знаења за компонентите во храната; 

нутритивни својства, биоактивни карактеристики и промени 

на компонентитет во текот на чувањето и третманот на 

храната. 

Лидерска улога во развој на иновативен модел во смисол 

на нови храни, национални диетни препораки и 

имплементација на процес на нутритивна грижа на 

популационо ниво. 

11 

Содржина на предметната 

програма 

Современи сознанија за својствата на составните 

компоненти во храната. Нутритивни карактеристики на 

јаглехидратите, протеините и липидните соединенија. 

Компоненти во храната кои го намалуваат ризикот од 

одредени заболувања.   

Влијание на различни фактори (температура, кислород, 

воздух, ензими, вода) врз стабилностa на одредени 

компоненти во храната. Пожелни и непожелни промени на 

компонентите при различен третман на храната (смрзнување 

и одмрзнување, сушење, термички третман на висока 



температура).  

Нови технологии кои овозможуваат добивање на минимално 

процесирана храна.  

Евалуација на имуната функција кај нутритивно ризичната 

група пациенти. 

Креирање на нутритивни препораки за унапредување на 

здравјето кај населението. Компарација меѓу иновативните 

визуелни модели на нутритивни препораки за здрава 

исхрана кај различни популациони групи: прехранбена 

пирамида (Food pyramid)  и моја порција (My plate).  

Анализа на податоци и хармонизација на методи за идни 

истражувања, анализа на детерминанти: навики во исхрана и 

физичка активност, евалуација на интервенции и политики 

насочени кон подобрување на здравите прехранбени навики 

и редукција на седентарниот начин на живеење.  

Реформулација на храна во согласност со Европските 

трендови.  Влијание на медитеранската исхрана во 

животниот циклус. Интеракција помеѓу  исхраната, гените и 

полот - прогрес  во истражувања на должината на 

теломерите како нови биомаркери. 

Модел и фази на процесот на нутритивна грижа.  

Мултидисциплинарен пристап и колаборативна тимска 

работа во сите фази на стандардизираниот процес на 

нутритивна терапија вклучувајќи различни професионални 

лица со свои компетенции. 

12 Методи на учење  

13 Вкупен расположив фонд на време  7 х 30 = 210 часа 

14 
Распределба на расположивото  

време 

50+ 50 + 50 + 60 =210 

15 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

50 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

50 

16. Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 50 



16.2 Самостојни задачи 60 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80       бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10        бодови 

17.3. Активност и учество 10      бодови 

18 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                               до 50 бода              5(пет)   (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест)  (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум)  (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум)  (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет)  (B) 

                     Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

Литература   

22.1. Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Том Калтејт Храна - Хемија на 

составните компоненти 

на храната 

Ars Lamina, 2011 

2. Xiao Dong Chen, Arun 

S. Mujumdar 

Drying Technologies in 

Food Processing 

Blackwell Publishing Ltd, 

2008 

3. Judith A. Evans (editor) Frozen Food Science and 

Technology 

Blackwell Publishing Ltd, 

2008 

4. The Academy of 

Nutrition and Dietetics 
Nutrition Care Manuals 

http://www.nutritioncarema

nual.org/ 

5. European Commission European network for 

diet, physical activity and 
http://ec.europa.eu/health/ 

http://www.nutritioncaremanual.org/
http://www.nutritioncaremanual.org/
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm


health 

European network for 

diet, physical activity and 

health 

6. Peter M Nilsson Mediterranean diet and 

telomere length 

BMJ 2014 4;349:g6843                      

doi: 10.1136/bmj.g6843 

7.    

 9.    

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. World Health 

Organization 

WHO CINDI Pyramid. 

 

2000 

http://www.euro.who.int/_d

ata/assets/pdf_file/0010/119

926/E70041.pdf 

2. Ministry of Health, 

Republic of Macedonia 

WHO CINDI Programme of 

Macedonia 

2002-2007 

www. cindi.makedonija.com 

 3. U.S. Department of 

Health and Human 

Services (HHS) and the 

U.S. Department of 

Agriculture (USDA). 

Dietary guidelines for 

Americans 

http://www.health.gov/dieta

ryguidelines/2015.asp               

 

                                        

 

 

 

 

 

 

http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/119926/E70041.pdf
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/119926/E70041.pdf
http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/119926/E70041.pdf
http://www.cindi.makedonija.com/
http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015.asp
http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015.asp


Прилог 3.                  Предметна програма од трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И МИНИМАЛНО 

ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ХРАНА 

2. Код ИТХН - 03 

3. Студиска  програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

 

Технолошко – технички факултет -Велес 

5. Степен  (прв, втор, трет циклус) Трет циклус  

6. 

Академска година / семестар 1 / I Број на 

ЕКТС 

кредити 

7 

8 

Наставник Ред. проф. Д-р Драган Дамјановски 

Вон.проф. Валентина Павлова 

Вон.проф. Горица Павловска 

Вон.проф. Анка Трајковска 

Доц. Д-р Татјана Калевска 

Доц. Д-р Даниела Николовска-Неделкоска 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10 

Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Надградба на знаења за техниките на третман на храната и 

запознавање со современите сознанија во прехранбеното 

процесно инженерство во насока на добивање на храна со 

задржани оптимални нутритивни вредности. 

11 

Содржина на предметната 

програма 

Топлотни процеси во подготовка на храната и влијание на 

различните термички третмани врз сензорните својства и 

нутритивниот квалитет на храната. Современи достигнувања 

во процесите на смрзнување, ладење, дехидратација, 

концентрирање, како и во сепарационите процеси при 

производство на храна.  

Нови техники во конзервирањето со примена на ултразвук, 

висок притисок, омско загревање, електромагнетно зрачење 

и др. 

Минимално процесирана храна. Посебен осврт на аспектите 

на минимално процесирање на овошјето и зеленчукот, 

пакување и манипулација на ваквите производи. Преработка 

на овошјето и зеленчукот под висок притисок и вакуум 

технологија. Примена на контролирана и модифицирана 



атмосфера. Процес на екструдирање во прехранбената 

индустрија.  

Нови технологии  за подобрување на квалитетот на млекото 

и месото. Современи трендови и иновативни технологии за 

производство на ферментирани  млечни и месни производи. 

Примена на ензими во современата прехранбена индустрија. 

12 Методи на учење  

13 Вкупен расположив фонд на време 7 х 30 = 210 

14 
Распределба на расположивото  

време 

50+50+50+60 = 210 часа 

15 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

50 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимса работа 

50 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 50 

16.2 Самостојни задачи 60 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови                                                           80 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
                                           10 бодови 

17.3. Активност и учество                                                          10 бодови 

18 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                               до 50 бода              5(пет)   (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест)  (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум)  (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум)  (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет)  (B) 

                     Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  



21 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

Литература   

22.1. Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Rastall R. (ed.) Novel enzyme technology 

for food applications 

Woodhead Publ. Cambridge, 

UK, 2007 

2. Xiao Dong Chen, Arun 

S. Mujumdar 

Drying Technologies in 

Food Processing 

Blackwell Publishing Ltd, 

2008 

3. Judith A. Evans (editor) Frozen Food Science and 

Technology 

Blackwell Publishing Ltd, 

2008 

4. Robin Guy Extrusion cooking 

Technologies and 

applications 

Woodhead Publishing 

Limited and CRC Press LLC, 

2001 

5. L.M.L. Nollet and F. 

Toldra 

Advanced technologies for 

meat processing 

Boca Raton, FL: CRC Press, 

Taylor & Francis Group, 

2006 

6. Smit G. Dairy processing: 

Improving quality 

Woodhead Publishing 

Limited & CRC   Press LCC, 

New York, 2003 

7. Wim Jongen Fruit and vegetable 

processing 

Improving quality 

Woodhead Publishing Ltd, 

2002 

 8.  Селектирани трудови на 

соодветни теми 

 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

 3.    

 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, МОДЕЛ И ПРОЦЕС НА 

НУТРИТИВНА ГРИЖА  

2. Код ИТХН - 04 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко –технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / I 7. Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Зора Узуноска 

Доц. д-р. Вера Симовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  

Врз основа на претходните знаења од хуманата анатомија и физиологија, докторантот  ги 

надградува своите знаења преку изучување алтерацијата на одреденатa структура (анатомија) и 

функцијата  (физиологија), кои имаат негативан импакт на човековото здравје. Докторантот ќе 

изгради вештина да ја комбинира етиологијатата, патогенезата, ризик факторите и клиничките 

манифестации на болестите (со посебен акцент на оние поврзани со нутрицијата) со 

имплементацијата на процесот на нутритивна грижа на индивидуално, групно и популационо 

ниво.  

Исто така, докторантот ќе биде оспособен да апликацира evidence‐based пристапи, со цел 

промовирање на нутритивното здравје и да предложи ефективни стратегии за превенција на 

овие заболувања со бихејвиорални промени (исхрана, физичка активност, стрес).  

Знаењата за комплексната интеракција меѓу нутрицијата и болестите им овозможува на 

докторите по нутритивни науки да се стекнат не само со теоретски познавања, туку низ оваа 

едукација да развијат критички став кон теоретските, практични, литературни и истражувачки 

резултати, обезбедувајќи им значаен потенцијал и капацитет во нутритивно менаџирање на 

болеста и  експертизата во рамките на нивното поле на интерес.  

11. Содржина на предметната програма: 

- Патофизиолошки механизми, односно алтерација на: клеточна функција и раст (клеточно 

оштетување и неоплазми); на телесната одбрана (кожа, мукозни мембрани, имун систем); 

на ткивната оксигенација (срцева слабост, обструктивни болести на крвните садови, 

рестриктивни и обструктивни белодробни заболувања);  на дистрибуцијата на телесни 

течности (едем, нефротски синдром, цироза на црниот дроб); на гастроинтестиналната 

функција (пептичен улкус и интестинална обструкција); на ендокрината функција 

(нарушување на ендокрината контрола на раст и метаболизам, хипер и хиперфункција на 

питуитарната жлезда, нарушување на АДХ секрецијата, хипер и хипотироидизам, 



нарушена адренокортикална функција, дијабет);на урогениталната функција (утерино 

крварење, инфламаторна болест на карлицата, обструктивна уропатија); на невралната 

функција, интракранијалната маса и менингитис; генетски нарушувања; и клинички 

манифестации на гореспомнатите нарушувања. 

- Модел и фази на процесот на нутритивна грижа како интегрален дел од медицинско 

нутритивната терапија (МНТ); мултидисциплинарен пристап и колаборативна тимска 

работа во сите фази на стандардизираниот процес на МНТ вклучувајќи различни 

професионални лица со свои компетенции; кодекс на професионална практика во 

легалните и етички рамки на професијата нутриционизам; развој на компетенции и знаење 

поврзано со процесот на нутритивна грижа: идентификација на релевантни медицински 

информации базирани на истражувања (есенцијални и не-есенцијални) и целни нутритивни 

информации со примена на интернационална терминологија во нутриционизмот и 

диететиката при документирање на процесот на нутритивна заштита; и примена на 

стандардизиран нутритивен и диететски јазик во систематскиот пристап на нутритивните 

истражувања во потесните специјалности. 

12. Методи на учење: аудивно визуелно 

13. Вкупен расположив фонд на време 7 х 30 = 210 часа 

14. Распределба на расположивото време 60+40+50+30+30 = 210 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови/усмен испит 80  бодови 

 

 

17.2. 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Семинарски труд,  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marcia Nelms, Kathryn P. 

Sucher, Karen Lacey, Sara 

Long Roth 

Nutrition Therapy and 

Pathophysiology 2
nd

 

ed. ISBN- 

1439049629, 978-

1439049624 

http://scholarwork

s.sjsu.edu/faculty

_books/28 

Cengage learning 

2011 

   2. 
Lee Ellen C Copstead 

Kirkhorn 

Patophysiology 5
th
 ed. 

ISBN: 1455726508 

ISBN13: 

9781455726509 

Saunders 

 

 

2013 

  3. 
Fuad Ibrahim, Mengistu 

Welday  

Patophysiology USAID 2008 

 

4. 

The Academy of Nutrition 

and Dietetics  

Academy International 

Nutrition Care Process 

and Medical Nutrition 

Therapy (MNT) 

http://ncpt.webaut

hor.com/   

 

  

5. 

 

The Academy of Nutrition 

and Dietetics  

International Dietetics 

& Nutrition 

Terminology (IDNT) 

Reference Manual,  

Standardized 

Language for the 

Nutrition Care 

Process 2 

The Academy of 

Nutrition and 

Dietetic   

ISBN-13: 978-

0880914673. 

4th Edition, 2012. 

2012 

  

6. 

 

European Commission 

International Dietetics 

& Nutrition 

Terminology (IDNT) 

http://ec.europa.e

u/health/ 

  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marcia+Nelms&search-alias=books&text=Marcia+Nelms&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kathryn+P.+Sucher&search-alias=books&text=Kathryn+P.+Sucher&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kathryn+P.+Sucher&search-alias=books&text=Kathryn+P.+Sucher&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Karen+Lacey&search-alias=books&text=Karen+Lacey&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Sara+Long+Roth&search-alias=books&text=Sara+Long+Roth&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Sara+Long+Roth&search-alias=books&text=Sara+Long+Roth&sort=relevancerank
http://scholarworks.sjsu.edu/faculty_books/28
http://scholarworks.sjsu.edu/faculty_books/28
http://scholarworks.sjsu.edu/faculty_books/28
http://ncpt.webauthor.com/
http://ncpt.webauthor.com/


 

 

 

 

 

Reference Manual,  

Standardized 

Language for the 

Nutrition Care 

Process  

 

 

  

7. 

 

World Health Organization 

Health, functioning, 

and disability in older 

adults-present status 

and future implications 

 

Elsevier 

Ltd/Inc/BV. 

2014 

 8. European Commission/DG 

Sanco projects: 

EUNAAPA and PASEO  

The European 

Network for Action on 

Ageing and Physical 

Activity! 

http://www.eunaa

pa.org /   

  

2006-

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. . Вера Симовска Угоеност и 

потхранетост 

Ун. Св. Климент 

Охридски 

Битола, 

Технолошко 

технички 

факултет-Велес. 

Менора  

2014 

 

2. Зора Узуноска Основи на хумана 

анатомија 

ISBN 608472174-5 

Полица, Скопје 2014 

3.     

http://www.eunaapa.org/
http://www.eunaapa.org/


Прилог 3.                  Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НОВА И ФУНКЦИОНАЛНА ХРАНА 

2. Код ИТХН - 05 

3. Студиска  програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам  

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

 

Технолошко – технички факултет -Велес 

5. Степен  (прв, втор, трет циклус) Трет циклус универзитетски студии 

6. 

Академска година / семестар 1 / II Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8 

Наставник Ред. проф. Драган Дамјановски 

Вонр. проф. д-р Валентина Павлова 

Доц. д-р Даниела Николовска Неделкоска 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10 

Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Усвојување на напредни знаења за својствата на 

функционалната храна како важен извор на специфични 

нутритиенти од битно значење за организмот, како и за 

улогата на овие нутриенти во смалувањето на ризикот од 

развој на одредени болести.  

Студентот стекнува знаења за својствата на нови видови храна 

(novel food), согласно современата дефиниција и 

класификација, како и знаења за иновативните техники и 

технологии кои се користат за производство на нова храна. 

11 

Содржина на предметната 

програма 

Историја, развој и дефиниција на функционална храна, нова 

храна, биоактивите компоненти, ГМО. Улога на различни 

видови функционалната храна во современата исхрана: 

- Немодифицирана и непреработена храна (whole food), 

- Збогатени производи, зголемена количина на 

постојните нутритиенти (fortified food) и додаток на 

нови нутритиенти и биоактивни компоненти (enriched 

food), 

- Изменети производи (altered food), замена на 

постојните со нови подобрени компоненти. 

 

Биолошко активни компоненти во храна и нивна улога за 

зачувување на здравјето (каротеноиди, прехранбени влакна, 



фенолни соединенија, функционални липиди, пробиотици, 

пребиотици ...). Биорасположливост на биолошко активните 

компоненти во храната.  

Функционална храна и превенција од некои заболувања. 

Функционална храна и дигестивен тракт. Функционална храна 

и болести на срце и крвни садови. Функционална храна и рак. 

Функционална храна и акутни инфекции.  

Можности за производство на нови видови производи како 

резултат на развојот на модерната биотехнологија и други 

иновативни технологии.  

Генетски модифицирана храна како дел од нова храна. 

Органска храна.  

Законска регулатива за функционална и нова храна.  

12 Методи на учење  

13 
Вкупен расположив фонд на 

време 

5 х 30 =150 часа 

14 
Распределба на расположивото  

време 

50 + 30 +40+30=150 

15 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

50 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 40 

16.2 Самостојни задачи 30 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80        бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10          бодови 

17.3. Активност и учество 10          бодови 

18 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                               до 50 бода              5(пет)   (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест)  (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум)  (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум)  (C) 



                      Од 81 до 90 бода           9(девет)  (B) 

                     Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

 

21 
Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

22. 

Литература   

22.1. Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Gopinadhan Paliyath, 

Marica Bakovic, 

Kalidas Shetty 

Functional Foods, 

Nutraceuticals and 

Degenerative Disease 

Prevention 

Wiley-Blackwell, UK, 2011 

 

2. G.R. Gibson, 

M.W.Williams 

Functional foods 

 

CRC Press, Woodhead 

Publishing Limited, Boca 

Raton, Boston, New York, 

Washington, DC, 2000 

3. Margot Skinner, Denise 

Hunter 

Bioactives in Fruit – 

Health Benefits and 

Functional Foods 

 

Wiley-Blackwell, UK, 2013 

4. Rotimi E. Aluko Functional Foods and 

Nutraceuticals 

 

Springer, LLC 2012 

5. Simon Wright, Diane 

McCrea 

Handbook of organic food 

processing and production, 

2nd Edition  

CRC Press, 2000 

 

6. Sibel Roller Genetically Modified 

Foods: Threat or 

Opportunity?  

Food Technol. Biotechnol. 39 

(4) 259–263 (2001) 

 

7.  Селектирани трудови на 

соодветни теми 

 

 8.    

     



22.2. Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. John Shi, G. Mazza, 

Mare Le Maguer 

Functional food, 

Biochemical and 

processing aspects 

 

CRC Press, 2002 

 

2. Robert. E.C. Wildman Nutraceuticals and 

functional foods 

CRC Press, 2001 

 

 3. Leah Coles Functional foods: The 

Connection Between 

Nutrition, Health and 

Food Science 

Apple Academic Press, CRC 

Press, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  

Наслов на наставниот предмет 

ОРГАНСКА, КВАЛИТЕТНА И БЕЗБЕДНА 

ХРАНА 

  

Код 

 

ИХТН – 06 

3.  

Студиска програма 

 

Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко-Технички Факултет Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / I 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Драган Дамјановски 

Доц. д-р Татјана Калевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Проширени сознанија за опасностите во храната и нивна контрола. Производство на органска, 

квалитетна и безбедна храна, согласно Европската и националната законска регулатива. 

11. Содржина на предметната програма:  

Храна, потреби и опасности. Како да се произведе квалитетна и безбедна храна. Хигиена на 

храна. Контрола на квалитетот и безбедноста во синџирот на производство на храна. Извори на 

контаминација на храната. Контрола на контаминацијата на храната. Опасности од ГМО храна. 

Производство на безбедна, квалитетна и органска храна. Еевропска и национална законска 

регулатива за органско производство на храна. Принципи за производство на органска храна. 

Прехрамбена вредност и квалитет на органската храна. Споредба на квалитетот безбедноста на 

храната произведена во органски и конвенционален систем.. Интернационални и национални 

системи кои се однесуваат на квалитетот и управување со безбедност на храната. 

12. Методи на учење:  

Теориска настава: интерактивна - предавања со дискусија и ангажирање на студентите  

или индивидуална настава во зависност од големината на групата 

Практична настава: вежби и други облици на работа  

Семинарска работа: учење со користење стручна литература и интернет, 



изработка на семинарска работа; презентација и дискусија за семинарската работа 

13. Вкупен расположив фонд на време 

 

150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+10+30=150  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 50 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 

 

16. 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење 30 

   

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 

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

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработен проект и спроведено истражување  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуациски прашалници 

22. 

      

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Ред. Автор Наслов Издавач Година 



 

број 

1. Ronald H. Schmidt and 

Gary E. Rodrick  

Food safety Handbook  John Wiley & 

Sons, Inc., 

Hoboken. New 

Jersey  

2003  

2. S.Wright, D. McCrea,  Handbook of Organic 

Food Processing and 

Production 

Second Edition 

(S.Wright, D. 

McCrea, Eds), 

CRC Press, 

New York 

2000 

3. Kristiansen, P., Taji, A., 

Reganold, J.  

Organic Agriculture, A 

Global Perspective 

CSIRO 

Publishing, 

Australia, 

CABI 

Publishing, 

Wallingford, 

UK 

2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

 

Закон за органско 

земјоделско 

производство 

Сл. Весник на 

РМ 146 

2009 

2.  

 

European Organic 

Regulations 

(EC) No 834/2007 

 

European 

Union 

Regional 

Group  

IFOAM EU 

Group 

2007 

3. Heidrun Moschitz, 

Matthias Stolze 

Policy networks of 

organic farming in 

Europe 

Stuttgart-

Hohenheim:  

2007 

  4. Х.Л.М. Леливелд, 

М.А,Мостер и Џ.Хола 

Прирачник за контрола 

на хигиената во 

прехрамбената 

индустрија 

АД Вербум 

Скопје 

2009 

  5.  Чарлс.Л.Вилсон Микробна 

контаминација на 

храната 

Арс Ламина 

Скопје 

2011 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ХЕМИЈА НА ХРАНА 

2. Код ИТХН-07 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко-Технички  Факултет –Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет 

6. 
Академска година / семестар 1 /II 

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Горица Павловска 

Вонр. проф. д-р Валентина Павлова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе се запознаат со важните компоненти во храната, нивните својства, структура, интер и 

интра молекулските реакции помеѓу компонентите во храната кои доведуваат до промена на 

квалитетот на храната.  

11. Содржина на предметната програма: 

- Вода – (активитет на вода, фазен дијаграм, интеракции на водата со другите компоненти во 

храната) 

- Белковини - (структура, својства, интра и интермолкуларни реакции со другите компоненти 

во храната) 

- Липиди (хомолипиди, хетеролипиди, комплексни липиди) – (структура, својства, реакции на 

естерификација, полимеризација, циклизација и др.) 

- Јаглехидрати – (структура, својства, реакции на оксидација, карамелизација, Mailard-ови 

реакции и др.) 

- Витамини – (структура, својства, реакции при кои се променуваат и др.) 

- Пигменти – (структура и реакции при кои се променуваат) 

- Ароми – (својства и реакции при кои се променуваат) 

- Минерали во храната – интеракција со органските состојки во храната:белковини, липиди, 

јаглехидрати, органски киселини, флавоноиди и др. 

-  Ензими во храната и нивно влијание врз квалитетот на храната 

- Адитиви (конзерванси, средства за засладување, бои, ароми) – интеракции со другите 

компонети во храната 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    5 х 30 = 150 часа 



14. Распределба на расположливото 

време 
50 + 30 + 30+10+30 = 150 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 50 

15.2 
Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 30 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
10 

16.3 Домашно учење 30 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови:    2 колоквиуми во наставата или писмен 

испит од 2 часа 

80 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

10 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. 
Јазик на кој се изведува наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 

изведува и на англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

22. Литература  



22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
H.-D.Belitz, W.Grosch, 

P. Schieberle   
Food chemistry Springer 2009 

2. 
S. Damodaran , K. Parkin, 

O.R. Fennema  
Fennemans' Food 

Chemistry 
CRC Press 2007 

     

      

      

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. T. P. Coultate (2009) 
Food - The Chemistry 

of Its Components 

5
th
 ed., The 

Royal Society of 

Chemistry, 

Cambridge, UK 

2009 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИЈА НА ВАЖНИ КОМПОНЕНТИ ВО 

ХРАНА 

2. Код ИТХН-08 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник вонр. проф. д-р Валентина Павлова 

вонр. проф. д-р. Горица Павловска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Да се опише улогата на протеини, ензими, липиди, јаглехидрати, витамини и минерали во 

хуманиот метаболизам. Да се процени важноста на поедини витамини и минерали во 

превенција од различни болести. Да се разликуваат видовите на макронутриенти и 

микронутриенти во храна и нивната честота во комплетен оброк. Да се објасни 

биохемиското и нутритивно значење на протеини, ензими, липиди, јаглехидрати, витамини и 

минерали во исхраната. Да се објасни кога е оправдано да се користат додатоци во исхрана. 

11. Содржина на предметната програма:  

Основи на биохемија. Вода. Аминокиселини, пептиди, протеини. Ензими. Јаглехидрати. 

Липиди. Биоенергетика и метаболизам на протеини, ензими, липиди, јаглехидрати. Важност 

на витамини и минерали во правилна исхрана. Витамин А: апсорпција и метаболизам на 

витамин А и каротеноиди, нутритивен статус, недостаток, ретинол и ретиналдехид во 

визуелен циклус. Витамин D и негови витамери: метаболичка функција, фотосинтеза на 

холекалциферол во кожа, метаболичка регулација, калцитриол, паратироиден хормон, 

недостаток (рахитис и остеомалација). Витамин Е: токофероли и токотриеноли, 

антиоксидативна функција, функција на витамин Е во клеточна сигнализација. Витамин К: 

метаболизам (карбоксилази, протеини во згрутчување на крв, остеокалцин, клеточно 

сигнализирање), недостаток и нутритивно значење. Витамини од група В: тиамин, 

рибофлавин, ниацин, фолна и пантотенска киселина, пиридоксал, кобаламин, метаболизам, 

недостаток и нутритивно значење. Витамин Н: улога на биотин во реакција на 

карбоксилација, недостаток за време на бременост. Витамин С: метаболизам (цревна 

апсорпција и излачување, оксидација и редукција на аскорбат). Минерали: преглед на јони 



во хуман организам. Важност за здравје, транспорт на јони Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Zn

2+
, Fe

2+
 и 

Fe
3+

. Метаболизам на јони, механизам на одржување на концентрација на јони во организам. 

Биохемиска функција и нутритивно значење на минерали во храна и исхрана. Препорачани 

RDA вредности. 

12. Методи на учење: Предавања подржани со видео презентации, изработка на проектни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+10+30 = 150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања или консултации, 

презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Семинари, дискусии 

22. Литература 



 

      

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. David L. Neison & 

Michael M. Cox  

 

Ленинџер принципи на 

биохемија 

4th Edition, W. 

H. Freeman & 

Co, (превод 

Влада) 

2004 

2. Alexander C. Brownie & 

John C. Kernohan 

Медицинска биохемија 2nd Edition, 

Elsevier 

(превод 

Влада) 

2005 

3. David A. Bender Nutritional Biochemistry 

of the Vitamins 

2 ed., 

Cambridge 

University 

Press, The 

Edinburgh 

Building, 

United 

Kingdom; 

Published in 

the United 

States of 

America by 

Cambridge 

University 

Press, New 

York 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bender, D.A.    Introduction to nutrition 

and metabolism  

UCL Press, 

London 

1993 

2. Berg, J.M., Tymoczko, 

J.L., Stryer, L. 

Biochemistry 5.ed., W.H. 

Freeman & 

Co., New York 

2004 

3. H. Tamura, S. Ebeler, K. 

Kubota, J. Takoka  

 

Вкусот на храната: 

Хемија, сетилна 

евалуација и биолошка 

активност 

Oxford 

University 

Press, (превод 

Влада) 

2003 



              

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА 

2. Код ИТХН-09 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Какуринов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Поврзување на интеракцијата помеѓу микроорганизмите и храната во однос на 

биопроцесирање на храна, расипување на храна и болести предизвикани од храна. 

Да се продлабочат знаењата за микроорганизмите кои имаат корисни својства во  

производството на храна, притоа одржувајќи го нормално здравјето на 

гастроинтестиналниот тракт на луѓето и контролирајќи  ги непосакуваните расипливи и 

патогени бактерии во храната.   

 

11. Содржина на предметната програма:  

Микробна контаминација на вода воздух, почва и храна. Вклучување на традиционални и 

нови методи  во детектирање на микробното расипување на храната. Биотички и абиотички 

фактори кои влијаат врз растот и размножувањето на микроорганизмите. Микробна 

екологија. Вариабилност и генетика на микроорганизмите, микробен метаболизам и неговата 

регулација. 

Сапрофитни и паразитски родови на бактерии и квасци како најчести контаминенти на 

храната.Алиментарни токсикоинфекции предизвикани од спорогени грам позитивни 

бактерии( Bacillus cereus, B. subtilis, Clostridium perfringens, Cl. botulinum) неспорогени грам-

позитивни бактерии ( Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Listeria) и грам –

негативни бактерии 

( Escherichia coli, Vibrio haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., Campylobacter 

jejuni).  

Микроорганизми кои се важни во производствениот синџир на храна. Примена на физичко- 



хемиски методи, зрачење,ултразвук,висок притисок, за да се изврши заштита од 

микробиолошко расипување на храната.  Карактеристики на некои психрофилни и 

термофилни бактерии бактерии отпорни на зрачење. 

Методи за квалитативно и квантитативно одредување на микотоксини.Контрола  на 

микробиолошкиот квалитет на храната(методи и критериуми).  

12. Методи на учење:  

Предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 

учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30 +20+20 = 150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови             80      бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10      бодови 

17.3. Активност и учество        10    бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања или консултации, 

презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 



21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Семинари, дискусии 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ацо 

Димитровски, 

Донка Донева- 

Шапческа, 

Дарко 

Димитровски 

Микробиолошка 

контрола на 

прехранбените 

производи 

ТМФ, 

Универзитет 

„Св 

Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2011 

2. Duraković S., Delaš F., 

Stilinović B., Duraković L  

Moderna mikrobiologija 

namirnica - knjiga prva 

Kugler d.o.o., 

Zagreb, 2002. 

2002 

3.  Бибек Реј , Ерен Бунија Основна 

Микробиологија на 

храна 

 

Арс Ламина 

ДОО, 

авторски 

права 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Adams M.R., Moss M.O. 

Food Microbiology The Royal 

Society of 

Chemistry, 

Cambridge 

1995 

2. Seeley, H. 

W.VanDemark,P., Lee., 

J.J.,  

Microbes in action: 

A laboratory 

manual of 

microbiology 

W.H.Freeman 

and 

Company 

 

 

1990 

3.     



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ОКСИДАНСИ И АНТИОКСИДАНСИ 

(ПРИРОДНИ И СИНТЕТИЧКИ) 

2. Код ИТХН-10 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник вонр. проф. д-р Валентина Павлова 

ред. проф. д-р. Марија Србиноска 

доц. д-р. Даниела Неделковска Николоска 

вонр. проф. д-р Гоце Цилев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Проучување на својства и дејство на антиоксиданси, оксиданси и слободни радикали. 

Оценување на нивната улога за здравје и болести кај луѓето, особено во однос на 

развивањето на многуте интеракции меѓу оксидансите и антиоксидансите. Да се осознае 

како овие супстанци може да дејствуваат како природни заштитници и/или природни 

токсиканти. 

Механизми на оксидација на прехранбени компоненти и антиокисидативна активност, како 

да се определат и анализираат прооксиданси и оксиданси во храна, употреба на 

антиоксиданси за време на подготовка на храна, ефекти на оксидацијата на нутритивната и 

здравствена вредност на храна. 

11. Содржина на предметната програма:  

Редокс системи, радикали и антиоксиданси. Анализа на слободни радикали, нивни 

реакциони продукти и антиоксиданси. Одговор на антиоксидантниот систем на физичкиот и 

хемискиот стрес. Глутатион и негова улога за заштита на ткивата. 

Кислород и оксидативен стрес; пероксидација на липиди и уништување на црн дроб. 

Антиоксиданси во храна. Антиканцерогени ефекти на синтетички фенолни антиоксиданси. 

12. Методи на учење: Предавања подржани со видео презентации, изработка на проектни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+20+20 =150 



15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања или консултации, 

презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Семинари, дискусии 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Steven Baskin, Harry 

Salem  

Oxidants, antioxidants 

and free radicals 

Taylor & 

Francis 

ISBN10:15603

26441 

1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grzegorz Bartosz Food oxidants and 

antioxidants: chemical, 

biological and functional 

properties 

CRC Press 

ISBN:9781439

882412 

2013 

3.  

Mirjana M. Đukić 

 

Oksidativni stres: 

slobodni radikali, 

prooksidansi, 

antioksidansi 

Mono i 

Manjana 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Chandan Sen, Lester 

Packer, Osmo Hänninen 

Handbook of oxidants 

and antioxidants in 

exercise 

Elsevier 

ISBN:978-0-

444-82650-3 

2000 

2. Helmut Sies Oxidative stress: oxidants 

and antioxidants 

Academic 

Press 

1991 

3. Tova Navarra The encyclopedia of 

vitamins, minerals, and 

supplements 

Wendy 

Shankin 

2004 

http://www.korisnaknjiga.com/Mirjana+M.+%C4%90uki%C4%87-autor-knjige
http://www.korisnaknjiga.com/Mirjana+M.+%C4%90uki%C4%87-autor-knjige
http://www.korisnaknjiga.com/Mirjana+M.+%C4%90uki%C4%87-autor-knjige
http://www.korisnaknjiga.com/mono-i-manjana-izdavac-183
http://www.korisnaknjiga.com/mono-i-manjana-izdavac-183


Прилог 3.                  Предметна програма од трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТРЕНДОВИ ВО ТЕХНОЛОГИИ НА ХРАНА ОД 

РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

2. Код ИТХН-11 

3. Студиска  програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

 

Технолошко – технички факултет -Велес 

5. Степен  (прв, втор, трет циклус) Трет циклус универзитетски студии 

6. 

Академска година / семестар 1 / II Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8 
Наставник Проф. д-р Марија Србиновска 

Д-р Мирјана Менковска 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10 

Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Стекнување на специфични знаења и вештини за 

управување и водење на процеси за производство на 

поедини производи од растително потекло 

11 

 Технологија на производство и преработка на елда, киноа, 

амарант и на други безглутенски житарки. Производство на 

интергрално брашно, брашно од излупени зрна, гриз, бисер 

и лушпи од елда. Производи од киноа и амарант. 

Разработка на современи постапки на  производството на 

посебни видови на пекарски производи, истовремено 

водејќи сметка за исполнување на потребните услови за 

добивање на квалитетен и безбеден производ. Ќе се укаже на 

грешките што можат да се појават при производството и 

начините на нивно елиминирање. Посебено внимание ќе се 

обрне на производството на  киселото тесто и бенефитите од 

неговата примена.  

Дефинирање на основните принципи и параметри на 

процесот екструдирање. Специфичности и конструкција на 

екструдерите за изработка на пекарски, тестенински, snack и 

ready-to-eat производи. Дефинирање на  поимите snack и 

ready-to-eat производи. Суровини за производство на овие 

производи. 

Зачувување и преработка на овошјето и зеленчук од 



економски, технолошки и хранлив аспект. Начини за 

подобрување на квалитетот во текот на одгледувањето и 

веднаш по бербата.  Подобрување на природната отпорност 

на овошјето и зеленчукот, зголемување на рокот на траење. 

Минимални методи на обработка. Преработка на овошјето и 

зеленчукот под висок притисок и вакуум технологија. 

Физичко-хемиски и  нутритивни својства на маргарини, 

слични хранителни масти и наменски масти.Емулгирање и 

кристализација-теорија, техники, постапки и опрема. 

Производство на маргарини и на сродни производи без 

транс масни киселини. Производи со намалено количество 

на маснотии. 

12 Методи на учење  

13 Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14 
Распределба на расположивото  

време 

50+30+40+30 =150  

15 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

50 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимса работа 

30 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 40 

16.2 Самостојни задачи 30 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80              бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10               бодови 

17.3. Активност и учество 10        бодови 

18 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                               до 50 бода              5(пет)   (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест)  (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум)  (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум)  (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет)  (B) 

                     Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 



19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

Литература   

22.1. Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. F. Klarić (prevod.)  

Orginal: Schunemann, 

C., Treu, G. 

Tehnologije proizvodnje 

pekarskih i slastičarskih 

proizvoda  

Technologie der 

Backwarenherstellung 

(Orginal) 

 

Biblioteka Kruh za život, 

TIM ZIP doo Zagreb/ 2012 

 

Gildebuchverlag 

GmbH&Co.KG, 

Deutschland/2009 

2. F. Klarić (prevod.)  

Orginal: Albrecht T., 

Ehrlinger, HG., Willeke, 

E., Schild E. 

Priručnik o pekarstvu i 

slastičarstvu, teorija I 

praksa (prevod.)  

Fachkunde in Lernfeldern 

Bӓcker/Bӓckerin, Praxis 

und Theorie,  (Orginal) 

Biblioteka Kruh za život, 

TIM ZIP doo Zagreb/ 2010 

 

Fachbuchverlag Panneberg 

GmbH &Co.KG, 

Deutschland/2009 

3. Gavin Owens Cereals processing 

technology 

Woodhead Publishing 

Limited and CRC Press LLC/ 

2001 

4. Judith A. Evans Frozen food science and 

technology  

Blackwell Publishing /2008  

5. Wim Jongen Fruit and vegetable 

processing 

Improving quality 

Woodhead Publishing 

Ltd/2002, 

6. Fereidoon Shahidi Bailey's Industrial Oil and 

Fat Products 

John Wiley & Sons 2005 

7. Robin Guy Extrusion cooking 

Technologies and 

applications 

Woodhead Publishing 

Limited and CRC Press LLC 

/2001 



 9.    

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. W. P. Edwards The Science of Bakery 

Products 

The Royal Society of 

Chemistry UK/2007 

2. Paula Figoni How baking works : 

exploring the 

fundamentals of baking 

science  Second edition   

John Wiley & Sons, Inc./ 

2008  

 3. Leszek Moscicki Extrusion-Cooking 

Techniques 

Applications, Theory and 

Sustainability 

WILEY-VCH Verlag & Co. 

KgaA/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТРЕНДОВИ ВО ТЕХНОЛОГИИ НА ХРАНА ОД 

АНИМАЛНО ПОТЕКЛО  

2. Код 

 

ИХТН - 12 

3. Студиска програма 

 

Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Љупче Кочоски  

Доц. д-р Татјана Калевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

втор циклус студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Проширување на знаењата за квалитетот на суровините од анимално потекло и новите 

трендови во технологиите за производството на храна од анимално потекло. 

11. Содржина на предметната програма: Значење и нутритивни својства на млекото и месото 

во исхраната на луѓето. Дефинирање на квалитетот на млекото и месото. Фактори кои го 

одредуваат квалитетот на млекото и месото. Разработка на техники за подобрување на 

квалитетот на млекото и месото. Производство на млечни и месни производи. Современи 

трендови за производство на функционални млечни и месни производи. Технолошки аспекти 

на примена на функционалните додатоци и стартер култури при производство на млечни и 

месни производи. Искористување на сурутката. Нутритивни, терапевтски и функционални 

својства на сурутката. Улога на сурутката во производството на функционална млечна храна. 

Напитоци на база на сурутка. Примена на мембрански постапки за концентрирање на 

млекото и сурутката. Трендови во технологиите за производството на сирење. Недостатоци 

(мани) на сирењето и нивно решавање. Примена на сензорна анализа при развиток на нови  

производи. 

12. Методи на учење: 

Теориска настава: интерактивна (предавања со дискусија и ангажирање на студентите или 

индивидуална настава во зависност од големината на групата) 

Практична настава: вежби и други облици на работа 

Семинарска работа: учење со користење стручна литература и интернет, 



изработка на семинарска работа; презентација и дискусија за семинарската работа 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+10+30=150 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари,  

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработен проект и спроведено истражување 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуациски прашалници 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Валустра П.,Вутерс 

Ј.Т.М.,Гертс Т.Ј 

Наука и 

технологија на 

млеко 

Арс Ламина  2012 

2. Кери Џ., Кери 

Џ.,Ледвурд Д., 

Преработка на 

месо 

(подобрување на 

квалитетот) 

Арс Ламина 

Скопје 

2011 

3. Smit G. Dairy processing: 

Improving 

quality., 

Woodhead Publishing 

Limited & CRC   Press 

LCC, New York 

2003 

4 Lawrie, R.A. Meat Science Woodhead Publishing 

Limited, Cambridge 

2002 

5. L.M.L. Nollet and F. 

Toldra 

Advanced 

technologies for 

meat processing 

Boca Raton, FL: CRC 

Press, Taylor & 

Francis Group. 

2006 

6. Ljubica Tratnik  Mleko, 

tehnologija, 

biohemija i 

mikrobiologija  

Hrvatska mljekarska 

udruga  

1998  

7. Љупче Кочоски Сензорна 

анализа 

Интерна скрипта 2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P.L.H Mc Sveeney Cheese problems solved Woodhead 

Publishing 

Limited 

Cambridge 

2007 

2. Nielsen W.K.  Membrane filtration and 

related molecular 

separation technologies 

APV Systems, 

Denmark. 

2000 

3. Muguerza E., Gimeno, O., 

Ansorena D., Astiasaran, I. 

New Formulations for 

Healthier Dry Fermented 

Sausage: a review 

Trends in Food 

Sci. and 

Technol. 

2004 

  4.  Dominique V, Christelle 

P, Dzung Hoang Nguyen, 

Delores, Chambers & 

Hervé Abdi 

Integrating sensory 

evaluation into product 

development  

Proceedings of 

SPISE  

 Vietnam, July 

24-26,  

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Robinson K.R. Dairy Microbiology 

Handbook 

John Wiley 

and Sons Inc., 

New York. 

2002 

  6. Benkouider C. Functional foods British Journal 

of 

Nutritio 

2004 



Прилог 3.                  Предметна програма од трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет ТРЕНДОВИ ВО БИОТЕХНОЛОШКОТО 

ИНЖЕНЕРСТВО 

2. Код ИТХН-13 

3. Студиска  програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

 

Технолошко – технички факултет -Велес 

5. Степен  (прв, втор, трет циклус) Трет циклус  

6. 

Академска година / семестар 1 / II Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8 
Наставник Вонр. проф.  Ангела Василеска 

Доц. Д-р Даниела Николовска Неделкоска 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10 
Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Надградба на знаења од областа на ензимското инженерство 

и индустриската биотехнологија. 

11 

Содржина на предметната 

програма 

Микробни процеси на продукција на биоактивни 

соединенија. Технологија на микробно производство на 

витамини, полисахариди, органски киселини и антибиотици. 

Фактори кои влијаат на ефикасноста на процесите.  

Производство на ензими од микробно потекло, со посебен 

осврт на важни групи ензими. Фактори кои влијаат на 

продукцијата на ензими и начин на спроведување на 

биопроцесот. Значење и улога на ензимите во добивање на 

нови видови храна. 

Имобилизациони техники кај биопроцесите. 

 

12 Методи на учење  

13 Вкупен расположив фонд на време  5 х 30 = 150 часа 

14 
Распределба на расположивото  

време 

50+30+30+40 = 150 



15 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

50 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимса работа 

30 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 30 

16.2 Самостојни задачи 40 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови                                                           бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
                                                   бодови 

17.3. Активност и учество                                                           бодови 

18 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                               до 50 бода              5(пет)   (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест)  (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум)  (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум)  (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет)  (B) 

                     Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

Литература   

22.1. Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Gustavo F. Gutiérrez-

López,  Gustavo V. 

Barbosa-Cánovas (eds) 

Food science and food 

biotechnology 

CRC Press LLC, 2003 

2. Rastall R. (ed.) Novel enzyme technology 

for food   applications 

Woodhead Publ. Cambridge, 

UK, 2007 

3.  Селектирани трудови на  



соодветни теми  

4.    

5.    

6.    

7.    

 9.    

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

 3.    

 

 

                                       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕТПРИЕМИШТВО И МАРКЕТИНГ 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

2. Код ИТХН -14 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко – технички факултет Велес 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф. д-р Драган Дамјановски 

Доцент д-р Сашко Мартиновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Кандидатите да ги продлабочат знаењата за претприемништвото, можноста за 

осамостојување и започнување со сопствени активности,етаблирање во системот или  

започнување со сопствен бизнис.  

Да осознаат каде се движи светот, да можат да ја следат динамиката на постојните промени, 

да го прифатат изобилството на информации, да ги совладаат и усовршат вештините, 

интуицијата за бизнис како нешто што го носат во себе, упорноста за нови почетоци, 

следење и развивање на иновациите, како основа на прогресот и држливоста и на крајот 

добивање на конечната цел, нов иновативен производ или конкурентна услуга. 

Кандидатите треба да го прифатат претприемништвото и иновативноста не само како настан 

и информација, туку како процес што се развива со време и поминува низ различни , но 

меѓусобно поврзани фази, тоа е прецизен и користен пристап. 

Маркетинг истражувањето е еден од клучните елементи во областа на маркетинг 

информациите, а целта е студентите да се запознаат и методолошки се подготват за 

истражувачки активности за идентификување и дефинирање на маркетинг можностите со 

посебен осврт на прехранбените производи.  

Студентите да се запознаат со значењето на Интернет и компјутерските апликации во 

маркетинг истражувањето. Тие да го разберат маркетинг истражувањето и неговата улога во 

дизајнирањето и имплементирањето на успешни маркетинг програми и да се стекнат со 

знаење за истражувачките пристапи.   

Постојат голем број на истражувачки дизајни кои ги задоволуваат истражувачките цели, а 



целта е студентите да создаваат дизајни кои ќе ги подобри вредностите на добиените 

информации со намалување на трошоците за нивното добивање. Студентите  да ги осознаат 

експлораторното, дескриптивното и каузалното  истражување, и да ја разберат природата и 

пристапите на квалитативното истражување, со сите фази кои се вклучени во анализата на 

квалитативните податоци. Да ги разберат квантитативните техники на набљудување, 

анкетата и експериментот при собирањето на податоци во маркетинг истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 

Потребата за иновации, промена на потребите на купувачите, услугите, промени во 

опкружувањето и технолошкиот напредок. 

Иновативноста како стртешка цел, креација на нешто ново, а учењето и иновацијата како  

процес на трансформација на идеите. 

Иновацијата како вештина, промените како можност за различни бизнис услуги. 

Користење на човечкиот ум, дух и имагинацијата, како капитал на новата ера.  

Формирање иновациски екосистем, Midnest (иновативни размислувања), Канали (текови на 

иновацијата), Клима (организациска структура). 

Вовед во маркетинг.истражување. Процес на маркетинг истражување, негова класификација, 

маркетинг истражувачки сервиси, етика во маркетинг истражувањето, Интернет и 

компјутерски апликации како можности и закани во индустријата на маркетинг 

истражувањето. 

Дефинирање на проблемот на маркетинг истражување и развивање на истражувачки 

пристап. Компоненти на истражувачки пристап: аналитички модели, вербални модели, 

графички модели и математички модели. 

Дизајн на истражување. Истражување на дизајн од перспектива на донесувањето на одлуки и  

од перспектива на испитаниците. Класификација на дизајн: експлораторното, 

дескриптивното и каузалното  истражување. Пресек дизајни, кохортна анализа и 

лонгитудинален дизајн. Потенцијални извори на грешка во истражувачки проекти од 

маркетинг. 

Секундарни податоци и нивна анализа. Дефинирање примарни податоци, секундарните 

податоци и маркетинг интелигенција. Критериуми за оценување на секундарни податоци. 

Класификација на секундарни податоци, нивни публицирани извори и бази на податоци. 

Квалитативно истражување.  Пристапи, дискусии во фокус групи, класифицирање на 

квалитативните истражувачки техники, длабочина на  интервјуирања и техники. Податочни 

анализи. Употреба на информатиката во анализите. 

Анкета и квантитативни техники на набљудување. Техники на компаративна оценка на 

анкетите. Избор на методи за анкети. 

Каузално истражување - експеримент. Концепти, услови, дефинирање и класификацијата на 

експериментални дизајни. Споредба на лабораториски и  експерименти во реална околина. 

Основи на мерење и скалирање. Компаративно и не-компаративно скалирање. Техники на 



скалирање.  

Дизајн на прашалник. Процес на дизајнирање на прашалник, типови на методи за интервјуа, 

утврдување на содржината на прашалникот, избор на структура на прашалникот и 

индентификација на формата и изгледот на прашалникот. 

Дизајн и процедури за земање на примероци. Процес на дизајн на примерокот, техники на 

земање на примероци, определување на конечната и почетната големина на примерокот. 

Подготовка на податоците од маркетинг истражувањето. Анализите врз податоците. 

Примена на  варијанса и коваријанса во анализата на маркетинг истражувањето. Примена на: 

корелација и регресија анализите,  повеќекратна регресија, нагорна регресија и мулти 

колинеарност. 

Подготовка на извештаи и презентации во маркетинг истражувањето. 

Практична работа за квалитативното истражување со теми од  Нутриционизмот и 

прехранбените производи и изработка на анкети. Подготовка на извештаи.  

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+30 = 150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

 90 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jiawei Han, 

Micheline Kamber, 

Jian Pei 

MARKETING 

RESEARCH 

An Applied Approach 

Prentice Hall, 

Pearson 

Education 

Limited 

2006 

2. Група автори Како до сопствен 

бизнис 

2 издание, 

Центар за 

развој на мали 

бизниси, 

Универзитет “ 

Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2007-

2013 

3. John C. Hull Risk Management and 

Financial Institution 

2nd Edition, 

Hull Financial 

Enterprises, 

Inc, 

2011 

4. William Zikmund, Barry 

Babin 

Exploring Marketing 

Research 

South Western 2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кристофер Лавлок, Јохен 

Вирц 

Маркетинг на услуги Арс Ламина 2013 

2. Филип Котлер, Гери 

Армстронг 

Принципи на 

МАРКЕТИНГОТ 

Академски 

печат 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Роберт А. Барон, Скот А. 

Шејн 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО

, процес и перспектива 

South-

Western, 

Thomson 

Corporation 

2005 

4. Charles W.L.Hill  International Business: 

Competing in the Global 

Marketplace 

6-th Edition, 

McGraw-Hill 

Companies 

Inc, New 

York,Magor, 

2010 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МАТЕРИЈАЛИ ВО КОНТАКТ СО ХРАНА, НОВИ 

АМБАЛАЖНИ СИСТЕМИ И СОВРЕМЕНИ 

ТРЕНДОВИ ВО ПРЕХРАМБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА (НАПРЕДНО НИВО) 

2. Код ИТХН -15 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет-Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8.  Вонр. проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска 

Вонр. проф. д-р Илија Насов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со материјалите од процесната опрема и амбалажните материјали кои се во 

контакт со храната во текот на нејзиното процесирање, чување и складирање. Интеракции 

при контакт на храната со материјалите. Современи трендови при процесирање и пакување 

на храна; нови материјали кои се користат во прехрамбениот сектор. Наноструктурни и 

инженерски материјали кои доаѓаат во контакт со храната. 

11. Содржина на предметната програма:  

Значење / улога на материјали во процесната прехранбената индустрија. Амбалажни 

материјали за чување и пакување на храна (метални и неметални материјали, стакло, 

пластика, хартија, картон, дрво, текстили др.). 

Биоразградливи амбалажни материјали. Еколошки аспекти за амбалажата. 

Интеракции при контакт на храната со амбалажниот материјал и материјалите од процесната 

опрема.  

Својства и методи на испитување на амбалажни материјали.  

Наноматеријали кои доагаат во контакт со храна: предности и недостатоци; безбедносни 

аспекти на наноматеријалите во храната. 

Инженерски нано-структуирани материјали во контакт со храна (нано- ингредиенти и 

адитиви во храна, нанопревлеки во прехрамбената процесна опрема во индустрија, 

нанопревлеки кои се користат  во пакувањето). 

Нови сознанија за системите за пакување на храната. 



12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50 +30+30 +10+30=150  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   30 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски (ако има потреба наставата може да се 

изведува и на англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Ред. Автор Наслов Издавач Година 



број 

1. 

 Jung Han 

Innovations in Food 

Packaging 

 

Elsevier 

Science & 

Technology 

Books 

2005 

2. RICHARD COLES, 

DEREK MCDOWELL, 

MARK J. KIRWAN 

Food Packaging 

Technology 

 

Blackwell 

Publishing 

Ltd 

2003 

3. 

 Gordon L. Robertson 

Food Packaging and 

Shelf Life 

 

Taylor and 

Francis 

Group, LLC 

2010 

 4. 

Martin Forrest 

Food contact materials-

Rubbers, 

Silicones, Coatings and 

Inks 

 Smithers 

Rapra 
2009 

 5. Lynn J. Frewer, Willem 

Norde, Arnout Fischer, and 

Frans Kampers 

Nanotechnology in the 

Agri-Food Sector 

Wiley-VCH 

Verlag GmbH 

& Co. KGaA 

2011 

 6. S. Clark, S. Jung, B. 

Lamsal 

Food Processing- 

Principles and 

Applications, IInd Ed. 

John 

Willey&Sons 

Ltd. 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

JOSEPH KERRY, PAUL 

BUTLER 

Smart Packaging 

Technologies for Fast 

Moving Consumer Goods 

 

John Wiley & 

Sons Ltd 
2008 

2. 
John R. Wagner, Jr 

Multilayer flexible 

packaging 
Elsevier Inc. 2010 

3. 
N.A. Michael Eskin et. al. Food Shelf Life Stability 

CRC Press 

LLC 
2001 

4. 

Laurier L. Schramm 

Emulsions, Foams, and 

Suspensions, 

Fundamentals and 

Applications 

WILEY-VCH 

Verlag GmbH 

& Co. KGaA, 

Weinheim 

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

5. Alan Kin-Tak Lau,  

Farzana Hussain,  

Khalid Lafdi 

Nano- and 

Biocomposites 

Taylor and 

Francis Group, 

LLC 

2010 

  6. 
Jean-Maurice Vergnaud   

and Iosif-Daniel Rosca 

Assessing Food Safety of 

Polymer Packaging 

 

Smithers 

Rapra Limited 
2006 

       

       



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НАНОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНА 

2. Код ИТХН -16 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет-Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8.  Вонр. проф. Д-р Анка Трајковска Петкоска 

Доц. Д-р Даниела Николовска Неделкоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Здобивање на знаења од областа на нанотехнологиите и нивна поврзаност со храната. 

Наноматеријали - материјали на иднината: можности, перспективи и ризици при нивно 

користење во храната. Иновативните трендови за користење на нанотехнологиите и 

наноматеријалите во прехрамбената индустрија, во пакувањето на храна, нано-сензори, итн... 

11. Содржина на предметната програма:  

- Основни концепти на нанонауката и нанотехнологиите. Поврзаност на нанотехнологиите и 

храната: можности, перспективи, ризици. 

- Наноматеријали: предности и недостатоци; безбедносни аспекти на наноматеријалите во 

храната;  

- Бионанотехнологијата и прехрамбената индустрија, природни прехрамбени наноструктури. 

Нано-структурирани ингредиенти и адитиви во храна (енкапсулација, преносни механизми 

на нутритиенти, структурна модификација, антимикробни наночестици, антиоксиданти, ...) 

- Инженерски нано-структуирани материјали во контакт со храна (нанопревлеки во 

прехрамбената индустрија, нанопревлеките во пакувањето, наноматеријалите во амбалажата 

за храна). 

- нанокомпозитни материјали и нивна примена во прехрамбената индустрија (нано-допанти, 

биополимери, нано-биокомпозити,...) 

- најнови достигнувања во нанотехнологиите и прехрамбената индустрија; нанотехнологии 

во пакувањето на храната; нано-биосензори. 

12. Методи на учење: 



13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50 + 50+20+30 = 150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jatindra K. Sahu  Intorduction to Advanced Taylor & 

Francis Group, 

2014 



 Food Process Engineering 

 

LLCCRC  

2. Bhesh Bhandari Food Materials Science 

and Engineering 

Blackwell 

Publishing Ltd 

2012 

3. David E. Reisner Bionanotechnology- 

global  prospects 

Taylor & 

Francis Group 

2009 

 4. Qasim Chaudhry, 

Laurence Castle, Richard 

Watkins 

Nanotechnologies in 

Food 

Royal Society 

of Chemistry  

2010 

 5. Lynn J. Frewer, Willem 

Norde, Arnout Fischer,  

Frans Kampers 

Nanotechnology in the 

Agri-Food Sector 

Wiley-VCH 

Verlag GmbH 

& Co. KGaA 

2011 

 6. S. Clark, S. Jung, B. 

Lamsal 

Food Processing- 

Principles and 

Applications, IInd Ed. 

John 

Willey&Sons 

Ltd. 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Debasis Bagchi et. al. Bio-Nanotechnology 

A Revolution in Food, 

Biomedical and 

Health Sciences 

John Wiley & 

Sons, Ltd 

2013 

2. Jeremy Ramsden Nanotechnology Jeremy 

Ramsden & 

Ventus 

Publishing 

ApS 

2009 

3. Alan Kin-Tak Lau,  

Farzana Hussain,  

Khalid Lafdi 

Nano- and 

Biocomposites 

Taylor and 

Francis Group, 

LLC 

2010 

4. 
Leslie Pray and Ann 

Yaktine 

Nanotechnology in food 

products 

Тhe National 

Аcademies 

Press 

2009 

5. Rory A. Wolf Plastic surface 

modification : surface 

Carl Hanser 

Verlag, 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treatment, decoration, and 

adhesion  

Munich 

  6. Sharmila M. 

Mukhopadhyay 

Nanoscale 

multifunctional 

materials 

John Wiley & 

Sons, Inc 

2012 

  7. Ben Rogers et. al. NaNotechNology 

- the Whole Story 

Taylor & 

Francis Group 

2013 

  8. Abdel Salam Hamdy 

Makhlouf 

and Ion Tiginyanu 

Nanocoatings and ultra-

thin films 

Woodhead 

Publishing 

Limited 

2011 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 

Наслов на наставниот предмет 

МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ, 

ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗА И СЕНЗОРНА АНАЛИЗА 

НА ХРАНА 

2. Код ИТХН-17 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко-Технички  Факултет –Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет 

6. 
Академска година / семестар 1 / II 

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. 

Наставник 

Вонр. проф. Горица Павловска 

Вонр. проф. д-р Валентина Павлова 

Д-р Мирјана Менковска 

Доц. Д-р Тања Калевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе ги продлабочат своите знања од анализа на храната и ќе се здобијат со нови знаења 

од напредни инструментални методи кои се користат за анализа на храната, нивна надградба и 

обработка на податоци. 

Специфичните знаења на сензорната анализа се состојат од разбирање на физиологија и 

психологија на сензорната перцепција (сетила за вкус, мирис, вид, слух), сваќање на значење на 

сензорни својства, способоност за планирање и спроведување на сензорна анализа да се добие 

посакуваниот одговор, статистичка анализа на резултати и утврдување на корелација на сензорни и 

инструментални методи. Да се одреди прифатливоста на храната преку клучните сензорни својства 

како што се надворешен изглед, боја, вкус, мирис и текстура. Да се измери општата прифатливост 

или квалитет на производ, да се определи дали некои производи се слични или различни со 

единствен пристап кој бара особено внимание за да се добијат меродавни резултати. 

 



11. Содржина на предметната програма: 

- Подготовка на примерокот во зависност од неговото потекло и методот на анализа 

- Спектроскопски методи UV/VIS, Флуоресцентна спектроскопија, FT-NIR, MS, NMR 

- Хроматографски методи: GC-MS, GCxGC, LC -MS(Оптимизација на мобилни фази 

карактеристични за компоненти присутни во храната, избор на колони ), Капиларна 

електрофореза, Одбрани типови на гелна филтрација и јонска измена 

- Обработка на податоците од инструменталните анализи 

 

Поим за сензорна анализа. Студија на случај: Куќа на квалитет. Видови на методи за 

сензорна анализа. Примена на сензорна анализа. Тренинг за основни вкусови, триаголен и 

тест на рангирање. Физиологија на сетилата. Хемија на боја и мирис. Хемија на вкус и 

физика на текстура. Инструментални методи за сензорна анализа. Сензорни карактеристики 

на производи од млеко. Сензорни карактеристики на производи од месо. Сензорни 

карактеристики на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Сензорни карактеристики на 

зеленчук и овошје. Сензорни карактеристики на производи од житни култури. Сензорна 

анализа во корелација со нутритивен состав. Компјутерски вежби: Обработка на податоци. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
50 + 30+30+20+20= 150 

15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 50 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 30 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 

16.3 Домашно учење 20 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови    2 колоквиуми во наставата или писмен 

испит од 2 часа 
80 



17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
10 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. 
Јазик на кој се изведува наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 

изведува и на англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
1. F.Rouessak, A.Rouessak 

   

Chemical Analysis 

Modern 

Instrumentation 

Methods and 

Techniques 

Johan 

Wiley&Sons,Lt

d 

2007 

2. R.E. Andrey   

Liquid 

Chromatography – 

Mass Spectrometry: 

An Introduction 

Wiley 2003 

3 
2. N.N Haris,  

   

Quantitative Chemical 

Analysis 
Freeman 2002 



 4 

T. Coultate  Храна: хемија на 

составните 

компоненти на 

храната  

5th Edition T.P. 

Coultate  

2009 

 5 

H. Tamura, S. Ebeler, K. 

Kubota, J. Takoka 

 

Вкусот на храната: 

Хемија, сетилна 

евалуација и 

биолошка активност 

Oxford 

University Press 

2003 

 6 

Meilgaard, M., Civille, 

G.V., Carr, B.T.  

Sensory Evaluation 

Techniques  

3rd.ed 

CRC Press, Inc., 

Boca Raton, 

Florida 

1999 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Stone, H., Sidel, J.L.  Sensory Evaluation 

Practices 

3rd.ed , Elsevier 

Academic Press, 

San Diego, 

London 

2004 

2. Moskowitz, H.  Applied Sensory 

Analysis of Food 

CRC Press, Inc., 

Boca Raton, 

Florida 

2000 

3. Gacula, M.C.   Desing and analysis of 

sensory optimization 

Food&Nutrition 

Press, Trumbull, 

Connecticut, 

USA 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НАПРЕДНА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

ВО АНАЛИЗАТА НА ПОДАТОЦИ  

2. Код ИТХН -18 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко – технички факултет Велес 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доцент д-р Сашко Мартиновски 

Доц. д-р Весна Антоска Knights 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е тие да го сознаат значењето на ефикасни, скалабилни и флексибилни анализи врз 

податоците.  Студентите да се стекнат со основното знаење на повеќедимензионалниот 

поглед на напредната анализа на податоци, базите на податоци, складишта на податоци и 

напредни типови на податоци, и да ги осознаат функционалностите на напредното 

пребарување, кои  вклучуваат: карактеризација и разграничување; фрекфентни облици; 

асоцијации и корелации; класификација и регресија; кластер анализа; и детекција на 

невообичаени податоци. 

Студентите да ги применат методологиите на податочното рударство кое денес има многу 

успешна примена во бизнис интелигенцијата, веб пребарувањето, биоинформатиката, 

информатиката, финансиите, дигиталните библиотеки и дигиталните влади, во 

нутриционизмот, медицината, биотехнологијата и во иновативните технологии на здравата и 

безбедна храна. . 

11. Содржина на предметната програма:  

Методологи на напредната анализа на податоци, типови на податоци и репроцесирање на 

податоци. 

Основи на бази на податоци. Вовед во дизајнот на бази на податоци. Основи на 

релационениот модел на податоци со краток преглед на податочни модели, дефинирање на 

релациона шема во SQL и едноставни прашалници во SQL. 

Базични концепти на податочни складишта. Разлика помеѓу база на податоци и податочни 

складишта. 



Базични концепти на рударење на фрекфентни облици, асоцијација и корелација.  

Класификација. Базични концепти, дрва на одлука, Bayes метод на класификација, модели на 

евалуација и селекција. 

Кластер анализа. Методи на кластер анализа и евалуација на кластирање. 

Трендови и активни истражувачки области на податочното рударство. Рударење на 

секвенциални податоци како што се биолошките секвенци. Активна примена на податочното 

рударство во науката и инженерството, биоинформатиката, финансиите и бизнис 

интелегенцијата.  

Практична работа во Weka - апликација за податочно рударство со примери од 

Нутриционизмот и иновативните технологии на здравата и безбедна храна. 

Изведување на операции во Weka како што се: бришење на шумови и неконзистентни 

податоци, спојување на податоци, селекција, трансформација, процес каде интелигентни 

методи се применуваат за вадење на податочни облици, визуелизција и техники за 

претставување на знаењето. 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+60=150  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

 90 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jiawei Han, 

Micheline Kamber, 

Jian Pei 

Data mining: 

Methods and 

Models 

Third Edition 

Morgan 

Kaufmann is 

an imprint of 

Elsevier 

2012 

2. Хектор Гарсија-Молина, 

Џефри Д. Улман, 

Џенифер Видом 

Системи за бази на 

податоци 

Арс Ламина 

ДОО 

2010 

3. Remco R. Bouckaert, 

Eibe Frank, 

Mark Hall, 

Richard Kirkby, 

Peter Reutemann, 

Alex Seewald, 

David Scuse, 

Weka Manual University of 

Waikato, 

Hamilton, New 

Zealand 

 

2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Daniel Т. Larose Data mining 

Methods and 

Models 

John Wiley & 

Sons, Inc., 

Hoboken, New 

Jersey. 

2006 

2. Pang-Ning Tan, Michael 

Steinbach, Vipin Kumar 

Introduction to Data 

Mining 

Addison-

Wesley; 1 

edition  

 2005 

3. Ramakrishnan, Gehrke Системи за управување 

со бази на податоци 

Трето издание 

Абакус 

процес, 

Скопје 

2009 



Пр. 3 Предметна програма од третр циклус 

1. Наслов на предмет МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗИРАЊЕ ВО 

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 

2. Код ИТХН -19 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус на студии 

6. Академска година/семестар 1 / II 7. Бр. на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник Проф. д-р Верка Мешко 

Вонр. проф. Анка Трајковска Петкоска 

Доц. Д-р Весна Антоска-Knights 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма:  

Да се обезбеди  знаење за математичкото моделирање на процесите и опремата во 

прехранбената технологија, како и да се запознае со принципите на оптимизација со 

посебен осврт на економската оптимизација на процесите. 

11. Содржина на предметната програма:   

 

Вовед во математичкото моделирање. Градење на модели. Класификација и користење на 

математичките модели. Формулирање на математичкиот модел. Третман на иженерските 

податоци. Анализа и симулација на процесите. Елементи на реакционото инженерство. 

Шаржни процеси и опрема  во прехранбената индустрија. Димензионаирање на опрема.  

Оптимизација на процесите во прехранбената индустрија. Методи на оптимизација.  

Економска оптимизација на процесите. 

12. Методи на учење:  Предавања, интерактивна настава, проектни задачи, презентации, 

тимска работа, самостојна изработка и одбрана на проектна задача. 

13. Вкупен расположив фонд на време:       5 x 30 = 150 часа 

14. Распределба на расположивото време:  20+10+20+50+50=150    

15. Форми на наставни 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 20 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа. 
10 часови 

16. 

 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 50 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. 

 

 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 40 бодови 



17.3 Активност и учество  -   бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 

 

 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 59 6 (шест) (E)  

од 60 до 69 7 (седум) (D) 

од 70 до 79 8 (осум) (C) 

oд 80 до 89 9 (девет) (B) 

oд 90 до 100 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Минимум 72% присуство на  предавање 

и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод  на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкета 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Richar Turton, 

Richard 

C.Baillie, 

Wallace 

B.Whiting, 

J.Shaeiwitz 

Analysis, Synthesis and 

Design of Chemical 

Processes  4
th
 Edition 

Prentice Hall 

PTR, New 

Jersey 

2012 

2. Александар 

Гризо и  Верка 

Мешко 

Проектирање и 

економика на хемиските 

постројки 

Наша книга, 

Скопје  

1990 

22.2. Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Ian T. 

Cameron, Katal

in Hangos 

Process Modelling and 

Model Analysis 

 

Academic Press  2001 

 

 

 

 

http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+T.+Cameron%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+T.+Cameron%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katalin+Hangos%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katalin+Hangos%22


Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МОДЕЛ И ПРОЦЕС НА НУТРИТИВНА ГРИЖА И 

ПАТОФИЗИОЛОШКИ  МЕХАНИЗМИ НА 

НУТРИТИВНО-ПОВРЗАНИТЕ БОЛЕСТИ 

2. Код ИТХН -20 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко –технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доц. д-р. Вера Симовска 

Вонр.проф. д-р Зора Узуноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус студии 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  

Докторантот ќе биде оспособен да апликацира evidence‐based пристапи, со цел промовирање на 

нутритивното здравје и да предложи ефективни превентивни стратегии за редукција на 

заболувањата низ бихејвиорални промени (исхрана, физичка активност, стрес).  

Знаењата за комплексната интеракција меѓу нутрицијата и болестите ќе им овозможи тие да се 

стекнат со теоретски познавања, а низ оваа едукација да развијат критички став кон 

теоретските, практични, литературни и истражувачки резултати, обезбедувајќи им значаен 

потенцијал и капацитет во нутритивно менаџирање на болеста и  експертизата во рамките на 

нивното поле на интерес.  

Врз основа на претходните знаења од хуманата анатомија и физиологија, докторантот  ги 

надградува своите знаења преку изучување алтерацијата на одреденатa структура (анатомија) и 

функцијата  (физиологија), кои имаат негативан импакт на човековото здравје. Докторантот ќе 

изгради вештина да ја комбинира етиологијатата, патогенезата, ризик факторите и клиничките 

манифестации на болестите (со посебен акцент на оние поврзани со нутрицијата) со 

имплементацијата на процесот на нутритивна грижа на индивидуално, групно и популационо 

ниво.  

11. Содржина на предметната програма: 

- Модел и фази на процесот на нутритивна грижа како интегрален дел од медицинско 

нутритивната терапија (МНТ); мултидисциплинарен пристап и колаборативна тимска работа во 

сите фази на стандардизираниот процес на МНТ вклучувајќи различни професионални лица со 

свои компетенции; кодекс на професионална практика во легалните и етички рамки на 

професијата нутриционизам; развој на компетенции и знаење поврзано со процесот на 



нутритивна грижа: идентификација на релевантни медицински информации базирани на 

истражувања (есенцијални и не-есенцијални) и целни нутритивни информации со примена на 

интернационална терминологија во нутриционизмот и диететиката при документирање на 

процесот на нутритивна заштита; примена на стандардизиран нутритивен и диететски јазик во 

систематскиот пристап на нутритивните истражувања во потесните специјалности. 

- Патофизиолошки механизми, односно алтерација на: клеточна функција и раст 

(клеточно оштетување и неоплазми); на телесната одбрана (кожа, мукозни мембрани, имун 

систем); на ткивната оксигенација (срцева слабост, обструктивни болести на крвните садови, 

рестриктивни и обструктивни белодробни заболувања);  на дистрибуцијата на телесни течности 

(едем, нефротски синдром, цироза на црниот дроб); на гастроинтестиналната функција 

(пептичен улкус и интестинална обструкција); на ендокрината функција (нарушување на 

ендокрината контрола на раст и метаболизам, хипер и хиперфункција на питуитарната жлезда, 

нарушување на АДХ секрецијата, хипер и хипотироидизам, нарушена адренокортикална 

функција, дијабет);на урогениталната функција (утерино крварење, инфламаторна болест на 

карлицата, обструктивна уропатија); на невралната функција, интракранијалната маса и 

менингитис; генетски нарушувања и клинички манифестации на гореспомнатите нарушувања. 

12. Методи на учење: аудивно визуелно 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 60 +30+20 +20+20=150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови/усмен испит 60  бодови 

 

 

17.2. 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 



од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Семинарски труд,  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 

 

1. 
The Academy of Nutrition 

and Dietetics  

Academy International 

Nutrition Care Process 

and Medical Nutrition 

Therapy (MNT) 

http://ncpt.webaut

hor.com/ 

 

  

2. 

The Academy of Nutrition 

and Dietetics  

 

International Dietetics 

& Nutrition 

Terminology (IDNT) 

Reference Manual,  

Standardized 

Language for the 

Nutrition Care 

Process 2 

 

The Academy of 

Nutrition and 

Dietetics,   

ISBN-13: 978-

0880914673. 

4th Edition, 2012 

2012 

  

3. 

 

European Commission 

European network for 

diet, physical activity 

and health 

http://ec.europa.e

u/health/ 

 

  

  

4. 

 

World Health Organization 
Health, functioning, 

and disability in older 

adults-present status 

and future implications 

 

Elsevier 

Ltd/Inc/BV. 

2014 

 5. European Commission/DG 

Sanco projects: 

EUNAAPA and PASEO  

The European 

Network for Action on 

Ageing and Physical 

Activity! 

http://www.eunaa

pa.org / 

  

2006-

2014 

 6. Marcia Nelms, Kathryn P. 

Sucher, Karen Lacey, Sara 

Nutrition Therapy and 

Pathophysiology 2
nd

 

http://scholarwork

s.sjsu.edu/faculty

2011 

http://ncpt.webauthor.com/
http://ncpt.webauthor.com/
http://www.eunaapa.org/
http://www.eunaapa.org/
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marcia+Nelms&search-alias=books&text=Marcia+Nelms&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kathryn+P.+Sucher&search-alias=books&text=Kathryn+P.+Sucher&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kathryn+P.+Sucher&search-alias=books&text=Kathryn+P.+Sucher&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Karen+Lacey&search-alias=books&text=Karen+Lacey&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Sara+Long+Roth&search-alias=books&text=Sara+Long+Roth&sort=relevancerank
http://scholarworks.sjsu.edu/faculty_books/28
http://scholarworks.sjsu.edu/faculty_books/28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long Roth ed. ISBN- 

1439049629, 978-

1439049624 

_books/28  

Cengage learning 

 7. 
Lee Ellen C Copstead 

Kirkhorn 

Patophysiology 5
th
 ed. 

ISBN: 1455726508 

ISBN13: 

9781455726509 

Saunders 

 

 

2013 

 8. 
Fuad Ibrahim, Mengistu 

Welday  

Patophysiology USAID 2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. . Вера Симовска Угоеност и 

потхранетост 

Универзитет Св. 

Климент 

Охридски 

Битола, 

Технолошко 

технички 

факултет. 

Менора (in press) 

2014 

 

2. Зора Узуноска Основи на хумана 

анатомија 

ISBN 608472174-5 

Полица, Скопје 2014 

3. 
The Academy of Nutrition 

and Dietetics  

Nutrition Care 

Manuals 

http://www.nutriti

oncaremanual.org

/ 

 

http://www.nutritioncaremanual.org/
http://www.nutritioncaremanual.org/
http://www.nutritioncaremanual.org/


Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НУТРИТИВНА ИМУНОЛОГИЈА 

2. Код ИТХН -21 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко –технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Зора Узуноска 

Доц. д-р. Вера Симовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  

Докторантот ќе се стекне со најактуелни сознаниа за интеракцијата  на храната со имуниот 

систем и степенот до кој таа може да превенира, редуцира прогресија,  или иницира  бројни 

хронични болести. Спектарот на стекнатите знаења, од улогата на минералите и кофакторите 

во транскрипцијската регулација на имуната матурација  и суптилните имуномодулаторни 

ефекти на специфични протеини, витамини и антиоксиданси, преку импактот на храната на 

одредени клинички состојби и оштетување на имуниот систем  како резултат на нутритивни 

дефициенции, до релевантни методологии и дизајнирани студии за нутритивно-имунолошки 

истражувања,  ќе му овозможат на докторантот широко поле на понатамошни оригинални 

индивидуални истражувања во склад со неговиот интерес.     

11. Содржина на предметната програма:  

Евалуација на имуната функција кај нутритивно ризична група пациенти; Трудници и 

доилки; Потхранетост и имунитет; Инфекција, имунитет и витамини; Елементи во трагови 

/минерали и имунитет; Диететски масти и имунитет кај човекот; Алергии и исхрана; 

Антиоксиданси и имунитет; Пробиотици и пребиотици; Акутни респираторни инфекции; 

Дијареа и автоимуни болести на дигестивниот тракт; Нутритивна модулација на автоимуни 

болести; Дијабетес и имунитет; Стареење: исхрана и имунитет; Гојазност и имунитет; 

Алкохол и имуна функција; Идни правци 

 

12. Методи на учење: аудивно визуелно 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+20+20=150 



15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови/усмен испит 60 бодови 

 

 

17.2. 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
M. Eric Gershwin, 

Penelope  Nestel,  Carl L. 

Keen 

Handbook of Nutrition 

and Immunity 

Humana Press, 2004 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
M. Eric Gershwin, J. Bruce 

German, Carl L. Keen 

Nutrition and 

Immunology: Principles 

and Practice 

Humana Press 2000 

3. 
Philip C Calder, Catherine 

J Field, and Harsharnjit S 

Gill,  

Nutrition and Immune 

Function (Frontiers in 

Nutritional Science, No. 

1),  

 

CABI 

Publishing in 

association 

with The 

Nutrition 

Society, New 

York.  

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

НУТРИТИВНА ТЕРАПИЈА КАЈ ХРОНИЧНИТЕ 

БУБРЕЖНИ БОЛЕСТИ  

2. Код ИТХН - 22 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет,  Велес 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус 

6. Академска година / семестар 2014/2015 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Проф д-р. Нинослав Ивановски,  

Доц. д-р. Вера Симовска,  

Вонр. проф. д-р Зора Узуноска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Втор циклус на студии 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Увод во медицинска нутритивна терапија кај бубрежните болести. 

11 Содржина на предметната програма:  



 

1. Поим за хронична бубрежна болест 

     - Етиологија, имунолошки механизми во реналните заболувања, клиника, социјални и 

општествени импликации 

2. Увод во функцијата на бубрезите и уринарниот систем 

3. Протеински метаболизам и бубрежни болести 

4. Водно-електролитни наришувања кај хроничната бубрежна болест 

5. Фактори на прогресија на хроничната бубрежна болест 

6. Протеинска исхрана и прогресија на хроничната бубрежна болест 

7. Рестрикција на протеинскиот внос и прогресијата на хроничната бубрежна болест 

8. Процена на динамиката на протеинскиот катаболизам како предуслов за контрола на 

прогресијата на хроничната бубрежна болест 

9.Нутритивна контрола на хиперфосфатемијата 

10. Диететски интервенции во метаболизмот на липидите и прогресија на хроничната 

бубрежна болест 

11. Сол и бубрежни болести 

12. Диететски интервенции и хомеостаза на калиумот 

13. Диететски интервенции и водно-електролитната хомеостаза кај болни со Хронична 

бубрежна болест 

14. Одржување на енергетскиот баланс кај болни со хронична бубрежна болест 

15. Дневник на исхрана кај болен со хронична бубречна болест 

12

. 

Методи на учење: 

13

. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14

. 

Распределба на расположивото време 50+30+30+20+20=150 

15

. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 50 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часа 

16

. 

Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

16.3. Домашно учење 20 часа 

17 Начин на оценување 



. 17.1. Тестови До 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

До 20 бодови 

17.3. Активност и учество До 20 бодови 

18

. 

Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 70 бода 6 (шест) (E) 

од 70 до 80 бода 7 (седум) (D) 

од 80 до 90 бода 8 (осум) (C) 

од 90 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19

. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Активност и семинарски труд 

20

. 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21

. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристо Гроздановски 

Нинослав Ивановски 

Хронична бубрежна 

болест 

Темпора 2009 

2. Владимир Серафимовски 

и сор 

Интерна Медицина  2005 

3. Момир Поленаковиќ Исхрана кај болни со 

бубрежна 

инсуфициенција 

МЗНДТВО 2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Journal of Clinical 

Nutrition 

http://www.clinicalnutriti

onjournal.com/  

  

2. Renal Nutrition http://renalnutrition.org/   

3. KDIGO guidelines for 

nutrition in CKD pts 

http://www.renal.org/guid

elines/modules/nutrition-

in-

ckd#sthash.0E57ipmD.dp

bs  

  

http://www.clinicalnutritionjournal.com/
http://www.clinicalnutritionjournal.com/
http://renalnutrition.org/
http://www.renal.org/guidelines/modules/nutrition-in-ckd#sthash.0E57ipmD.dpbs
http://www.renal.org/guidelines/modules/nutrition-in-ckd#sthash.0E57ipmD.dpbs
http://www.renal.org/guidelines/modules/nutrition-in-ckd#sthash.0E57ipmD.dpbs
http://www.renal.org/guidelines/modules/nutrition-in-ckd#sthash.0E57ipmD.dpbs
http://www.renal.org/guidelines/modules/nutrition-in-ckd#sthash.0E57ipmD.dpbs


Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ИСХРАНА, ОСТЕОПОРОЗА И ЗДРАВО 

СТАРЕЕЊЕ 

2. Код ИТХН - 23 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко –технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Зора Узуноска 

Доц. д-р. Вера Симовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции):  

Докторантот ќе се стекне со најактуелни сознаниа за мултифакторијалниот мозаик на 

етиологијата на остеопорозата и улогата на исхраната во  превенцијата, настанокот и 

прогресијата на ова болест на денешната цивилизација. Спектарот на стекнатите знаења, од 

значењето на остеопорозата во морбидитетот, морталиетот и нарушениот квалитет на 

животот на единката, клиничката слика, ризик факторите, профилот на најризичната 

популација предиспонирана за развој на остеопороза, преку  импактот на храната на 

одредените типови остеопороза, до релевантни методологии за мерење на коскената густина 

и дизајнирани проспективни и ретроспективни студии за ефектот на исхраната на коскената 

густина, ќе му овозможат на докторантот широко поле на понатамошни оригинални 

индивидуални истражувања во склад со неговиот интерес. 

Исто така, нутритивните потреби за здраво стареење кај лица над 60 години, иновативните 

пристапи кон здраво стареење низ исхраната и физичката активност во насока на редукција 

на саркопениа, се цели на оваа предметна програма.         

11. Содржина на предметната програма:  

Морфологија на коска, коскена густина и нејзиниот пик; Остеопороза и нејзините видови; 

Клиничка слика на остеопорозата; Неменливи, менливи други ризик фактори за настанок на 

остеопороза; Начини за мерење на коскената густина; Улогата на калциумот, магнезиумот, 

витаминот Д, К, Б6, Б12, фолна киселина, минерали во трагови и Омега 3 масни киселини во 

храната на превенцијата и забавувањето на прогресијата на остеопорозата; Анализа на 

резултати од проспективни и ретроспективни студии на влијанието на храната и други 

фактори во настанокот на остеопороза и достигање критичен праг за фрактура; Остеопороза 

во некои болести – во реуматоидниот артритис.  



Испитување на нутритивниот статус, функционални промени при стареење, нутритивни 

препораки за здраво стареење и препораки за промовирање на физичката активност кај 

старите лица, Европска мрежа за здраво стареење: популационен пристап низ 

имплементација на националните програми за зголемување на функционалниот капацитет 

низ здрава исхрана и физичката активност кај старите лица (EC/EUNAAPA & PASEO 

programmes). 

12. Методи на учење: аудивно визуелно 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+20+30+20+30=150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

20 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови/усмен испит 60  бодови 

 

 

17.2. 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Семинарски труд,  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 



21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Raymond  Hinish The Osteoporosis Diet: 

The Natural approach to 

osteoporosis treatment 

Amazon 

Media EU 

2013 

   2. 
Ann Marie Luca Foods That Heal 

Osteoporosis 

Amazon 

Media EU 

2011 

 

3. 

Nestle 

Research 

 

8thInternational 

Symposium on 

Nutritional Aspects of 

Osteoporosis  

Book of Abstracts 

www.congrex.ch/isnao  

 

www.congrex.

ch/isnao 

 

 2012 

 

4. 
Зора Узуноска 

Јаначковиќ 

Остеопороза у 

реуматоидном 

артритису 

Фондација 

Андрејевиќ, 

Београд 

1996 

 5.  
Зора Узуноска Основи на хумана 

анатомија 

ISBN 608472174-5 

Полица, 

Скопје 

2014 

  

5. 

 

World Health Organization 

 

Keep fit for life 

World Health 

Organization, 

ISBN 92 4 

156210 2 

2002 

  

6. 

 

The Lancet 

Early Online Publication 

http://www.thelancet.com

/series/ageing     

The 

Lancet.com  

 2014 

  

7. 

 

World Health Organization 
Health, functioning, and 

disability in older adults-

present status and future 

implications 

 

 

Elsevier 

Ltd/Inc/BV. 

2014 

 8. European Commission/DG 

Sanco projects: 

EUNAAPA and PASEO  

The European Network 

for Action on Ageing and 

Physical Activity! 

http://www.eu

naapa.org/ 

  

2006-

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

http://www.congrex.ch/isnao
http://www.congrex.ch/isnao
http://www.congrex.ch/isnao
http://www.thelancet.com/series/ageing
http://www.thelancet.com/series/ageing
http://www.eunaapa.org/
http://www.eunaapa.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EC/FP7-KBBE, project 

proposal. Coordinator: 

Simovska V. 

Diet and Physical 

Activity in Prevention of 

Functional Decline in 

Elderly-

DietPhactLongevity 

HEPA 

Macedonia 

 

2010-

2014 

2.     

3.     



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет 

МУТАГЕНИ И КАНЦЕРОГЕНИ СУПСТАНЦИ ВО 

ХРАНА 

2. Код ИТХН -24 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко-Технички  Факултет –Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет 

6. 
Академска година / семестар 1 / II 

Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. 
Наставник 

Вонр. проф. д-р Горица Павловска 

Вонр проф. д-р Ангела Василеска 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ќе ги унапредат своите знаења за изворите на контаминација во храната,  здравствената 

опасност од канцерогените и мутагените супстанци во храната, стратегии за нивно намалување во 

храната и заштита од контаминација. 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Мутагени и канцерогени супстанци во храната на човекот.  Создавање на мутагени и канцерогени 

супстанци во храната при нивно производство, обработка и складирање (мутагени супстанци од 

ГМА, фуран, акриламид, оксидациони производи на масти и масла, транс масни киселини, 

полициклични ароматични јаглеводороди ...). Мутагени и канцерогени супстанци во храната 

дојдени од околината (тешки метали, диоксини, бифенили...). Микробни токсини (афлатоксин, 

охратоксин, зеараленон, трихитоцени...). Последици од дејството на мутагените и канцерогените 

супстанци во храната. Стратегија за намалување на токсичноста на мутагените и канцерогените 

супстанци во храната и заштита од контаминација. 

12. Методи на учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време    150 часа 

14. Распределба на расположливото 

време 
50+30+30+20+20=150 



15. Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 50 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, 

тимска работа 

30 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 
Проектни задачи 30 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 
20 

16.3 Домашно учење 20 

17. Начин на оценување  

17.1 
Тестови    2 колоквиуми во наставата или писмен 

испит од 2 часа 
80 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
10 

17.3 Активност и учество 10 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

 од 61до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. 
Јазик на кој се изведува наставата 

Македонски (ако има потреба наставата може да се 

изведува и на англиски јазик) 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

22. Литература  



22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Ј.P.F.D' Mello   

Food Safety 

Contaminants and 

toxins 

CABI 

Publishing 
2003 

2. 

B.Sarkanj, D. Kipcic, Đ. 

Vasic-Racki, F.Delas, 

K.Galic, M.Katalenic, 

N.Dimitrov, T.Klapec   

Kemijske i fizikalne 

opasnosti u hrani 

Hrvatska 

agenija za 

hrana, Osiek 

2010 

3 Scot Frickel 

Chemical 

consequences: 

environmental 

mutagens, scientist 

activism and the rise of 

the genetic toxicology 

Rutgers 

University 

Press, Book 

News Inc, 

Portland, 

ORUSA 

2004 

      

      

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Frank C. Lu Lu's Basic Toxicology 

Taylor & 

Francis e-

Library, 

2003 

2.     

3.     

 

 

                                        

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

НУТРИЦИЈА И КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ  

2. Код ИТХН -25 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус 

6. Академска година / 

семестар 

1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доц. д-р Марија Вавлукис 

Вонр. проф. д-р Зора Узуноска 

Доц. д-р. Вера Симовска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Увод во значењето на нутрицијата во развојот на кардиоваскуларните заболувања 

Нутрицијата како дел од терапијата на кардиоваскуларните заболувања 

11. Содржина на предметната програма:  

1.Кардиоваскуларен систем и негова улога (воведно предавање) 

2. Основни карактеристики на кардиоваскуларните болести (коронарна артериска 

болест, периферна васкуларна болест, атеросклеротични валвуларни болети, срцева 

слабост) 

3. Основни карактеристики на кардиоваскуларните ризик фактори 

4. Експозиција на нутритиенси со негативен импакт врз кардиоваскуларното здравје 

5. Исхрана како независна варијабла со позитивен импакт врз кардиоваскуларното 

здравје 

6. Исхраната во превенцијата, лечењето и рехабилитацијата на болните од срцев 

инфаркт и ангина пекторис 

7.  Мастите во исхраната и КВБ 



8. Карбохидратите и КВБ 

9. Диететски влакна (полисахариди и лигнин) и КВБ 

10. Антоксиданси, фолати, флавоноиди и КВБ 

11. Минерали, крвен притисок и КВБ 

12. Групи на нутриенти (овошје и зеленчук, јаткасти плодови, риба, соја, млечни 

производи, јајца, алкохол) 

13. Композитни диететски интервенции (DASH диета, Медитеранска диета, “западњачка 

диета”,  вегетаријанска) 

14. Интервентни програми за подобрување на нутрицијата во превенција на КВБ на 

популационо ниво (препораки за истражувања, препораки до владите, препораки до 

индустријата) 

15. Иновативен пристап во истражувања на кардиоваскуларните ризик фактори кај 

децата и адолесцентите-примена на биомаркери во популационите студии. 

 
 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+20+40+40+20=150 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30  часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

20 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  40 часа 

16.2. Самостојни задачи 40 часа 

16.3. Домашно учење 20 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови До 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

До 20 бодови 

17.3. Активност и учество До 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 70 бода 6 (шест) (E) 

од 70 до 80 бода 7 (седум) (D) 



од 80 до 90 бода 8 (осум) (C) 

од 90 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Активност и семинарски труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Харисон Принципи на Интерна 

медицина 

Табернакул 2013 

2. 
д-р 

Леонард 

Лили 

Патофизиологиј на 

срцевите заболувања 

Ars Lamina 2012 

3. Том 

Калтејт 

Храна, хемија на 

составните компоненти 

на храната 

Ars Lamina  2011 

4. Р. Пол 

Сингх 

Денис Р. 

Хелдман 

Вовед во прехрамбено 

инженерство 

Ars Lamina  2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Referenci – 

citati od 

naucni 

casopisi 

The Journal of Nutrition, 

Health & Aging 

  

2. Referenci – 

citati od 

naucni 

casopisi 

International Journal for 

Vitamin and Nutrition 

Research.  

  

file:///C:/Downloads/The%20Journal%20of%20Nutrition,%20Health%20&%20Aging
file:///C:/Downloads/The%20Journal%20of%20Nutrition,%20Health%20&%20Aging
http://europepmc.org/search?page=1&query=ISSN:%220300-9831%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=ISSN:%220300-9831%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=ISSN:%220300-9831%22


  3. Simovska 

Vera 

Prisutni faktori rizika za 

pojavu i razvoj 

kardiovaskularnih 

poremecaja u porodici I 

njihovo rano otkrivanje kod 

dece. 

Univerzitet u 

Beogradu, 

Medicinski 

fakultet. 

Subspecijalisticki 

rad 1993. pp.180. 

1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ИСХРАНА И ДИЈАБЕТЕС 

2. Код ИТХН - 26 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Бодови: 5 

8. Наставник Проф.д-р Татјана Миленковиќ 

Доц. д-р Вера Симовска 

Вонреден проф. д-р Зора Узуноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со современите принципи на исхраната кај луѓе со тип 2 дијабетес 

Студентот ќе се стекне со теоретски знаења и практичен пристап кон исхраната кај луѓето со 

дијабетес. 

11. Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава: 

 Исхрана кај луѓе со дијабетес, броење на јаглени хидрати  

 Калориски потреби на луѓето со дијабетес во зависност од пол и возраст 

 Протеини, масти и јаглени хидрати во исхраната и нивна застапеност 

 Останати нутриенти и нивното значење 

 Специфики во исхраната кај млади и жени во менопауза 

 Исхрана кај стари и болни со придружни болести 

12. Методи на учење:  

Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна изработка на 

семинарски труд, самостојна изработка на дневна калориска и јаглено хидратна потреба кај 

луѓе со дијабетес, да се живее како човек со дијабетес.   

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+20+30+30+20=150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 

50 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

20 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи 30 

16.3. Домашно учење 20 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 40 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

40 бодови 

17.3. Активност и учество 20  бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно следење на теоретската настава 

Самостојна изработка на семинарски труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Семинари, дискусии 

22. 

      

Литература 

22.1. 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. American Diabetes 

Association 

Nutrition Therapy 

Recommendations 

for the Management of 

Adults With Diabetes, 

2013 

 

American 

Diabetes 

Association 

2013 

2. Татјана Миленковиќ Едукација за третман на 

луѓето со дијабетес 

 2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

3. American Diabetes 

Association and American 

Dietetic Association 

 

Choose Your Foods-

Exchange Lists for 

Diabetes 

 

American 

Diabetes 

Association 

2008 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ЛЕКОВИТИ БИЛКИ  

2. Код ИТХН-27 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник вонр. проф. д-р Валентина Павлова 

ред. проф. д-р. Марија Србиноска 

ред. проф. д-р. Мирјана Менковска 

ред. проф. д-р Живко Гацовски 

вонр. проф. д-р Гоце Цилев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Проучување на својствата на хербалните лекови во целина и нивните поединечни делови 

како што се: семиња, бобинки, корења, лисја, кората, или цветови за медицински цели. 

Значење на хербалните лекови во лекување и спречување на болести. Медот и производите 

од мед како превентива или лекување на одредени болести. Преку клинички истражувања да 

се покаже позитивното дејство од конзумирањето на хербални лекови. 

11. Содржина на предметната програма:  

Долгата традиција на користење на хербалните лекови надвор од конвенционалната 

медицина. Својства и фармацевтско дејство на лековити билки. Nigella sativa, Salvia hispanica 

(Chia), Calendula officinalis, Coriandrum sativum, Мenthe piperita,Rosmarinus officinalis, 

Thymus vulgaris, Lavandula, Plantago Lanceolata (Major), коприва, босилек, липа, бреза, ким. 

Начин на подготовка на билки во неколку различни форми: чаеви, сирупи, масла, течни 

екстракти, тинктури, екстракти и сува (таблети или капсули) и нивна употреба. Етерични 

масла и ладно цедено масло. Фармаколошко и лековито дејство. Мед и производи од мед 

(матичен млеч, прополис, полен) 

12. Методи на учење: Предавања подржани со видео презентации, изработка на проектни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+20+20=150 



15. Форми на наставните 

активности 

Предавања - 

теоретска 

настава 

50 часови часови 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

30 часови часови 

16. Други форми на активности Проектни задачи  30 часови часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 40 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 40 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања или консултации, 

презентирана семинарска работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Семинари, дискусии 

22. 

      

Литература  

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  David Hoffmann, F.N. 

Hoffmann 

Medical Herbalism: The 

Science Principles and 

Practices Of Herbal 

Medicine 

Healing Arts 

Press  ISBN 

0892817496 (I

SBN13: 97808

2003 

https://www.goodreads.com/author/show/112253.David_Hoffmann
https://www.goodreads.com/author/show/3926251.F_N_Hoffmann
https://www.goodreads.com/author/show/3926251.F_N_Hoffmann


 

 

 

 

 

 

 

 92817498) 

2. Dan Bensky Chinese Herbal Medicine: 

Materia Medica, Third 

Edition 

 

Eastland Press  

ISBN 

0939616424 (I

SBN13: 97809

39616428) 

 

2004 

3. Rosemary Gladstar Rosemary Gladstar's 

Herbal Recipes for 

Vibrant Health: 175 Teas, 

Tonics, Oils, Salves, 

Tinctures, and Other 

Natural Remedies for the 

Entire Family 

Storey 

Publishing 

ISBN 

1603420789 (I

SBN13: 97816

03420785) 

 

2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. David Hoffmann The Complete Illustrated 

Holistic Herbal: Safe and 

Practical Guide to 

Making and Using Herbal 

Remedies 

Element 

Books  ISBN 

0760701555 (I

SBN13: 97818

52308476) 

1996 

2. Stephen Harrod 

Buhner, James A. Duke  

Herbal Antibiotics: 

Natural Alternatives for 

Treating Drug-Resistant 

Bacteria (Storey 

Medicinal Herb Guide) 

Storey 

Publishing  

ISBN 

1580171486 (I

SBN13: 97815

80171489) 

1999 

3.  Andrew 

Chevallier, Gillian 

Emerson-Roberts 

Encyclopedia of Herbal 

Medicine: The Definitive 

Home Reference Guide to 

550 Key Herbs with all 

their Uses as Remedies 

for Common Ailments 

 

DK Publishing 

(Dorling 

Kindersley) 

ISBN 

0789467836 (I

SBN13: 97807

89467836) 

2000 

https://www.goodreads.com/author/show/358558.Dan_Bensky
https://www.goodreads.com/author/show/112253.David_Hoffmann
https://www.goodreads.com/author/show/90999.Stephen_Harrod_Buhner
https://www.goodreads.com/author/show/90999.Stephen_Harrod_Buhner
https://www.goodreads.com/author/show/5594.James_A_Duke
https://www.goodreads.com/author/show/143849.Andrew_Chevallier
https://www.goodreads.com/author/show/143849.Andrew_Chevallier
https://www.goodreads.com/author/show/2087486.Gillian_Emerson_Roberts
https://www.goodreads.com/author/show/2087486.Gillian_Emerson_Roberts


Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТАП – ИНТЕГРИРАНИ 

ИСТРАЖУВАЊА ВО РЕКРЕАТИВНАТА 

МЕДИЦИНА И НУТРИЦИОНИЗМОТ 

2. Код ИТХН -28 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко-металуршки факултет Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доц. Др Вера Симовска 

Доц. Д-р Ненад  Дикиќ 

Вонр. проф. Д-р. Зора Узуноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

1. Аплицирање на нутриционистичката/ диететска практика базирана на докази кај лица кои се 

бават со рекреативна физичка активност. 2. Принципи на дозирање на физички оптоварувања во 

превентивно-тераписките програми на физичка активност. 3. Развој на стратегии и програми за 

исхрана и физичка активност во унапредување на јавното здравје.4. Критериуми за избор на 

истражувачки дизајн и методи во домен на  нутриционизмот и рекреативната медицина. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Хипокинезијата како фактор на здравствен ризик. 

- Класификација на физичките движења според структура, интензитет и карактер на 

мускулната работа. 

- Метаболни аспекти на физичкиот напор (извори на енергија, процеси на синтеза и 

ресинтеза на АТП, анаеробен и аеробен праг и дозирање на физички напор). 

- Адаптациони процеси на неуро-ендокриниот систе (физички стрес). 

- Контраиндикации за бавење со физичка активност како вид на рекреација-                 зона 

на ризик и тестови за процена на степен на адаптација на физички оптоварувања во 

рекреативната медицина. 

- Методи и критериуми за дозирање на интензитет на оптоварувања. 

- Процена на ухранетост и физичка развиеност кај рекреативците. 

- Принципи на исхрана, макро и микро нутритивни и хидратациони потреби кај физички 

активните лица. 

- Методологија на планирање на дневно диететско мени за спортисти. 

- Препорачани диетни модели според видот на тренажниот процес во превенција и на 

хроничните незаразни болести.  



- Нутритивни суплементи во спортот.    

- Физички фитнес и менаџмент на угоеност и метаболни компликации. 

- Физикална рехабилитација кај пациенти со прележан инфаркт на миокардот.              

- Планирање и подготовка на оброци во коњукција со програмирана физичка активност 

кај лица со дијабетес тип 2, хиперлипопротеинемии и покачен кардио-васкуларен ризик.  

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+20+20=150 часа 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

50 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

16.3. Домашно учење 20 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови До 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

До 20 бодови 

17.3. Активност и учество До 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 70 бода 6 (шест) (E) 

од 70 до 80 бода 7 (седум) (D) 

од 80 до 90 бода 8 (осум) (C) 

од 90 до 95 бода 9 (девет) (B) 

од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Активност и семинарски труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. Литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lori Smolin A and 

Grosvenor B Mary 

Nutrition Science and 

Applications 

John Wiley 

and Sons Inc. 

Ed 4. 

2003 

2. American Dietetic 

Association (ADA) & 

American College of 

Sports Medicine (ACSM) 

Nutrition and Athletic 

Performance 

(Position stand) 

Medicine& 

Science in 

Sports & 

Exercise 

 

2009 

3. A Recommendation from 

the CDC&ACSM 

Physical Activity and 

Public Health 

JAMA 1995 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. WHO HEPA Europe www.who.int/hepa WHO 2013 

2. Simovska Vera EFFECTS OF 

DIETOTHERAPY AND 

PROGRAMMED 

PHYSICAL ACTIVITY 

ON OBESITY AND IT’S 

COMPLICATIONS. 

Menora (Ed) 

Monografy 

2008 

3. American College of 

Sports Medicine (ACSM)  

Quantity and Quality of 

Exercise for Developing 

and Maintaining 

Cardiorespiratory, 

Musculoskeletal, and 

Neuromotor Fitness in 

Apparently Healthy 

Adults: Guidance for 

Prescribing Exercise 

(Position Stand) 

Medicine& 

Science in 

Sports & 

Exercise 

 

  

2011 



Прилог 3.                  Предметна програма од трет циклус на студии 

1. 
Наслов на наставниот предмет ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ХРАНА СО ОПТИМАЛЕН НУТРИТИВЕН КВАЛИТЕТ  

2. Код ИТХН -29 

3. Студиска  програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. 

Организатор на студиска програма 

(единица, односно институт, 

катедра, одел) 

 

Технолошко – технички факултет -Велес 

5. Степен  (прв, втор, трет циклус) Трет циклус  

6. 

Академска година / семестар 1 / II Број на 

ЕКТС 

кредити 

5 

8 
Наставник Ред. проф. д-р Драган Дамјановски 

Доц. Д-р Даниела Неделкоска-Николовска 

9 
Предуслови за запишување на 

предметот 

II циклус на студии 

10 

Цели на предметната програма 

(компетенции) 

Стекнување на знаења за иновативните техники на третман 

на храната во насока на добивање на храна со оптимални 

нутритивни вредности. 

11 

Содржина на предметната 

програма 

Достигнувања во термичките процеси на третман на храната 

со довод на топлина. Современи сознанија за процесите на  

смрзнување, ладење, дехидратација, концентрирање, како и 

за сепарационите процеси при производство на храна. 

Влијание на различните термички третмани врз сензорните 

својства и нутритивниот квалитет на храната. 

Нови техники во конзервирањето со примена на ултразвук, 

висок притисок, омско загревање, електромагнетно зрачење 

и др. Ефекти врз компонентите во храната. 

Техники на минимално процесирање на храна. Посебен 

осврт на пакувањето и манипулацијата на ваквите 

производи. Примена на контролирана и модифицирана 

атмосфера.  

 

Примена на ензими во современата прехранбена индустрија. 



12 Методи на учење  

13 Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14 
Распределба на расположивото  

време 

50+20+40+40=150 

15 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

50 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимса работа 

20 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 40 

16.2 Самостојни задачи 40 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80           бодови 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10            бодови 

17.3. Активност и учество 10     бодови 

18 

Критериуми за оценување 

( бодови /  оцена) 

                               до 50 бода              5(пет)   (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест)  (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум)  (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум)  (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет)  (B) 

                     Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

21 
Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22. 

Литература   

22.1. Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Rastall R. (ed.) Novel enzyme technology Woodhead Publ. Cambridge, 



for food   applications UK, 2007 

2. Xiao Dong Chen, Arun 

S. Mujumdar 

Drying Technologies in 

Food Processing 

Blackwell Publishing Ltd, 

2008 

3. Judith A. Evans (editor) Frozen Food Science and 

Technology 

Blackwell Publishing Ltd, 

2008 

4. L.M.L. Nollet and F. 

Toldra 

Advanced technologies for 

meat processing 

Boca Raton, FL: CRC Press, 

Taylor & Francis Group, 

2006 

5. Smit G. Dairy processing: 

Improving quality 

Woodhead Publishing 

Limited & CRC   Press LCC, 

New York, 2003 

6. Wim Jongen Fruit and vegetable 

processing 

Improving quality 

Woodhead Publishing Ltd, 

2002 

 7.  Селектирани трудови на 

соодветни теми 

 

     

22.2. Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗИРАЊЕ ВО 

НУТРИЦИОНИЗМОТ 

2. Код ИТХН – 30 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Технолошко-технички  факултет Велес 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доцент д-р Весна Антоска-Knights 

Доцент д-р Вера Симовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

При изведување на експериментални и аналитички истражувања, како и со примената на научните 

методи, потребно е познавање на изворите за добивање на информации и податоци; начините за 

прибирање на информации од експерименталните истражувања и нивна обработка; Математички 

пристап за нализа на податоците, создавање на математички модел, и негови основи. Методи на 

оптимизација. Преглед на  софтвер за оптимизација, линеарно програмирање и анализа. 

Презентација на резултатите и дискусија. 

11. Содржина на предметната програма:  

Основи на оптимизација. Прибирање на податоци од  СЗО препораки, примена на софтвер за 

создавање бази на податоци од енергетси и нутритивен состав на намирниците,  потребна при 

пресметка на оптимизација. Графичка метода, основи на линеарно програмирање, simpleks метода. 

Парето оптимизација. Прегледна на софтвер за оптимизација.  Анализа на добиените резултати.  

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 50+30+30+20+20=150 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

50 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 



16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи 20 

16.3. Домашно учење 20 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови До 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) До 10 бодови 

17.3. Активност и учество До 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 50.5 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60.5 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 70.5 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 80.5 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 90.5 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Активност и семинарски труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. LuenbergerDavid G. Linear and Nonlinear 

Programming 

2nd Edition, 

Springer 

2003. 

2. Tijskens, L.M.M.; Hertog, 

M.L.A.T.M.; Nicolaď, B. 

M "Food Process 

Modelling". 

Woodhead 

Publiching 

Ltd, 

Cambridge 

UK, 

2001 

3. Ed.: H.N. Teodorescu, A. 

Kandel, L.C. Jain.  

Soft Computing in 

human-related sciences, 

T. J. Ross, Fuzzy Logic 

with Engineering 

Applications,  

2nd Ed., 

Wiley,  

2004. 

22.2. Дополнителна литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Koh, Eunsook T., Owen, 

Willis L.  

Introduction to Nutrition 

and Health Research.  

Springer 2001. 

2. FAO/WHO Vitamin and mineral 

requirements in human 

nutrition: report of a joint 

FAO/WHO expert 

consultation 

WHO Library 

Cataloguing-

in-Publication 

Data 

ISBN 92 4 

154612 3 

1998 

3.     



Прилог бр.3 Предметна програма од втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

УГОЕНОСТ И ПОТХРАНЕТОСТ – НУТРИТИВЕН 

ПРИСТАП ПРИ ДВОЈНО ОПТОВАРУВАЊЕ СО БОЛЕСТИ  

2. Код ИТХН - 31 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра,оддел) 

 

Технолошко-технички факултет, Велес 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус 

6. Академска година / 

семестар 

1 / II 7. Број на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник Доц. д-р Вера Симовска  

Доц. Д-р Ненад Дикиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Втор циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е да се научат превентивните стратегии и менаџмент на прекумерната телесна тежина и 

дебелина, регулација на глад и ситост, патофизиолошките механизми во развој на метаболните 

пореметувања поврзани со дебелината (коморбидитети), како и влијание на дебелината на сите 

органски системи.  

Продлабочување на теоретските знаења и практичен пристап-базиран на научни докази во 

превенција на зголемена телесна тежина и угоеноста што ќе бидат изучени на индивидуално и 

популационо ниво. 

11. Содржина на предметната програма:  

Продлабочени знаења за комплексната интеракцијата меѓу бихејвиоралните, биолошките и 

средината како ризик фактори за појава на дебелина, кардиометаболен ризик, енергетски 

дисбаланс, регулација на апетит, диетни навики и физичка активност, како и анализа на 

структурните компоненти и регулација на енергетската рамнотежа во организмот; Значење на 

бихејвиораната терапија и влијанието на промените во стилот на живеење, интензитет на 

физичката активност и нивно влијание врз метаболните компликации сврзани со дебелината; 

Превентивни стратегии за менаџментот на дебелината предизвикана со консумирање на 

енергетски густа храна и микронутритивен дефицит; Видови на редукциони (хипоенергетски) 

диети и други типови на тераписки третмани во лекување на дебелината во коњукција со 

програмираната физичка активност. Значење на нутритивните стратегии и развојни програми во 

решавање на проблемите во обезната пандемија, како и глобалната малнутриција во земјите во 

развој. 

12. Методи на учење:  

Интерактивни предавања, следење на научна литература, самостојна изработка на семинарски 



труд, самостојна изработка на дневна калориска и макронутритивна потреба кај луѓе со 

пореметувања во енергетскиот метаболизам. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

50+30+30+20+20=150  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 50 часа  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часа  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

16.3. Домашно учење 20 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 40 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект                                        

( презентација: писмена и усна) 

40 бодови 

17.3. Активност и учество 20  бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно следење на теоретската настава 

Самостојна изработка на семинарски труд 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Семинари, дискусии 

22. 

      

Литература 

22.1.  



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 European 

Federation of 

Associations 

of Dietitians 

(EFAD) 

EFAD Strategic Plan, 

2011-2016 

EFAD 2011 

2 World Health 

Organization 

(WHO) 

Science and evidence 

for ending childhood 

obesity 

World Health Organization 

http://www.who.int    

SBN 978 92 4 150765 3 

2014 

   3 Вера 

Симовска 

Угоеност и 

потхранетост 

Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола, Факултет 

за технолошко-технички 

науки Велес. Учебник (во 

печат),  Менора. 

2014 

4.  American 

Dietetic 

Association 

(ADA) 

Position of the 

American Dietetic 

Association: 

Weight Management 

ADA, American College of 

Sports Medicine 

http://www.eatright.org    

2009 

5.  World Health 

Organization 

(WHO) 

ObesityPreventing 

and managing the 

global epidemic. 

Report of a WHO 

Consultation 

World Health Organization  

(document 

WHO/NUT/NCD/98.1). 

1998 

6.  European 

Commission/ 

DG Health 

and Consumer 

Protection 

GREEN PAPER 

"Promoting healthy 

diets and physical 

activity:                         

a European 

dimension for the 

prevention of 

overweight, obesity 

and chronic disease.              

 

Brussels, 08.12.2005, COM 

(2005) 637 final. 

 

2005 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://www.eatright.org/


Предметна програма од трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ 
ВО ХРАНА ОД РАЗЛИЧНО ПОТЕКЛО 

2.  Код ИТХН – 32 

3.  Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

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

Технолошко-Технички Факултет –Велес 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 

6.  Академска година / семестар 1 / II Број на ЕКТС 
кредити 

5 

7.  Наставник  
Вонр. Проф. Д-р Горица Павловска 
 
 

8.  Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Студентот ќе се запознае со пестицидите кои се применуваат при производство  на 
храна од растително и животинско потекло. Анализа на нивните основни 
карактеристики, согледувајќи ги нивните предности и недостатоци од нивната примена 
и ефектите кои се постигнуваат. 
 

9.  Содржина на предметната програма: 
 
Пестициди: минато, сегашност и иднина. Класификација и својства на пестициди. 
Хербициди. Инсектициди. Фунгициди. Механизам на дејствување. Дијагностицирање 
на резидуи од пестициди со современи анализи во храна од животинско и растително 
потекло. Токсичност и проценка на ризик. Здравствени ефекти на пестицидите врз 
консументите на храна во која се застапени резидуи од пестициди.  
 

10.  Задолжителна литература: 
1. Analysis of pesticides in food an denvironmental samples, José L. Tadeo, CRC Press, 

2008 
2. Methods of pesticide residues analysis, Leo M.L Nollet; Hamir S. Rathore, CRC Press, 

2010 
3. Pesticide residues in food an ddrinking water - Humanexposureandrisks, Denis 

Hamilton, Stephen Crossley, John Wiley & Sons Ltd, 2004 
4. Chromatographic determination of pesticides in foods and food products., 

TiborCserhátiandMáriaSzőgyi;  Eur. Chem. Bull.2012, 1(3-4),58-68 
Дополнителна литература:  

1. Multi-residuepesticideanalysisinfruitsandvegetablesbyliquidchromatography–time-
of-flightmassspectrometry, I. Ferrer et al. / J. Chromatogr, 2005,  Published by 
Elsevier 

2. Development of a fast multiresidue method for the determination of pesticides 
3. in dry samples using QuEChERS based methodand GC–MS; D.I. Kolberg et al. / Food 

Chemistry 125 (2011) 1436–1442 

 



                                        

Прилог бр.3 Предметна програма од втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет 
РОБОТИКА ВО ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА.  

2. Код ИТХН – 33 

3. Студиска програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Технолошко-технички  факултет Велес 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар 1 / II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Доцент д-р Весна Антоска Knights 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Втор циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на предметот е да се запознаат студентите со основните структура на роботите, актуатори, 

роботската кинематика, динамика, структурата на програмските јазици за управување  на робот и 

основните роботската интелигенција. Студентот се стекнува компетентност во примената на 

принципите на вештачката интелигенција, како што се fuzzy логика и нервнски мрежи во 

прехранбената индустрија. Искуство на примена на роботи во одредени технологии храна. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во роботиката: основни поими, дефиниции, класификации, развој, примери и примена на 

роботите (сегашни и идни) во прехрамбената индустрија.  Посебни и потребни услови на робот во 

прехранбената индустрија. Основните принципи на хардверски и софтверски перформанси на 

роботот. Кинематички и динамички модел на роботот. Планирање и управување на роботот. 

Интелиген сензорски системи за препознавање и чувство на допир и сила. Роботи со вештачка 

интелигенција. Роботите како работници во фабрика за прехрамбена технологија. 

12. Методи на учење: 

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска  



настава 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови До 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) До 10 бодови 

17.3. Активност и учество До 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 50.5 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60.5 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 70.5 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 80.5 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 90.5 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Активност и семинарски труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Џ  Крег  

John J. Craig: 

Вовед во роботика: 

механика и управување 

(превод на Влада на РМ) 

Introduction to Robotics: 

Pearson 

Education, 

Inc,(3rd Edition), 

Prentice Hall 

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanics and Control 

2. Saeed B.Niku Introduction to Robotics 

Analysis, Systems, 

Applications 

Prentice Hall 2001 

3. Emanuele Trucco, 

Alessandro Verri:  

Introductory Techniques for 

3-D Computer Vision,  

Prentice Hall 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Владимир Дуковски  Роботика  

–основен учебник 

Универзитет 

”Св.Кирил и 

Методиј”-

Скопје  

1994 

2.     

3.     


