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Иновативни технологии за Храна и 
Нутриционизам 

 
Самостојна високообразовна институција во 
која се изведува студиската програма 
 

 
Универзитет ,,Св. Климент 
Охридски,,- Битола 

 
Единица на универзитетот во која се 
изведува студиската програма 

 
Технолошко -технички факултет-
Велес 

 
Образовно -научно поле 

221 
305 
414 

 
Научна, стручна или уметничка област 
 

Техничко-технолошки науки 
Биотехнички науки 

 
Вид на студии 
 

 
Трет циклус универзитетски студии 

 
Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 
 

 
180 

 
Научен назив 
 

 
Доктор на техничко-технолошки 
науки од областа на: 
А) Храна и иновативни технологии 
(за модул 1)   
Б) Храна и нутриционизам  
(за модул 2)   

 
Времетраење на студиите, во години 
 

 
3 години 

 
Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската програма 
 

 
 
2015/16 

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

 
10 
 

 
Јазик на којшто ќе се изведува студиската 
програма 
 

 
 
Македонски 

 
Година кога програмата е акредитирана 
 

 
 

 
Веб страна на којашто се наоѓаат податоци за 
студиската програма 
 

 
 
www.ttfv.uklo.edu.mk 



5 

 

КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
 
Назив на високообразовната 
установа  

Универзитет Св. Климент Охридски-Битола,  
Технолошко-технички факултет-Велес 
Ул. Димитар Влахов бб, Велес 

Вид на високообразовната 
установа 

Јавна  

Податоци за основачот  Собрание на Република Македонија  

Студиски и 
научноистражувачки подрачја 
за кои е добиена акредитација  
 

Подрачје:   
2. Tехничко-технолошки науки 
3. Медицински науки и здравство 
4. Биотехнички науки  
Полиња:   
2. 21 Технологија на прехранбени производи; Област 22108 

Друго; 

3.05 Здравствена нега; Области: 30503 Исхрана и диететика 

и 30511 друго;  

3.08 Јавно здраство и здраствена заштита; Области: 30817 

Здраствени индикатори  

413. Биотехнологија 
4.14 Прехранбена технологија; Област: 41401 Нутриционизам  

Единици во состав на 
високообразовната установа 
 

Две внатрешни наставно-научни организациони единици : 

- Нутриционизам 

- Прехранбена технологија и биотехнологија 

Студиски програми што се 
реализираат во единицата која 
бара проширување на дејноста 
со воведување на нова /и  
Студиска / и програма /и  

- Нутриционизам (прв и втор циклус) 

1. - Прехранбена технологија и биотехнологија (прв циклус) 
2. – Управување со квалитет и безбедност на храна (втор 

циклус) 

Податоци за просторот 
наменет за изведување на 
наставната и истражувачката 
дејност  

Наведени во Елаборатот  
Во Велес: 1873 m

2
 

Дисперзирани студии  
- Кичево:  400 m

2
 

- Битола:  110 m
2
 

Вкупна површина = 2383 m
2
 

Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

Лабораториска 
опрема Велес 

1 x Сушара со микропроцесорска 
контрола и дигитален дисплеј, 220 

0
C; 

1 х Магнетна мешалка со загревање; 
1 х Дигитален рН метар;                       
1 х Дигитален рефрактометар;             
2 х Дигитална вага;                               
1 x Микроскоп, бинакуларен, B-192; 
2 х Решо 

Лабораториска 
опрема Кичево 

1 x Апарат за дестилација на вода, 
GFL 2001/2; 
1 x Печка за жарење, 1200 

0
C; 

1 x Микроскоп, бинакуларен, B-192; 
1 x Ултрасонична бања, DG-1300; 
4 x Вага дигитална; 
2 x Водена бања, 20l, WBH-200; 
1 x Автоклав, вертикален, 75l, UTKBS-
75LV; 
2 x Магнетна мешалка со грејач;  
1 x Прецизна дигитална вага 
220g/0.1mg, ASB-220-C2; 
2 x pH метар; 
1 x Фрижидер со комора за 
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замрзнување, BEKO; 
1 x Маслена бања, 18l, OBH-184; 
1 x Центрифуга, LCEN-101; 
1 x Микроцентрифуга, HCEN-103; 
2 x Орбитални тресалки со термостат, 
KS 4000,IKA; 
5 x Решо; 
1 x Сушара; 
1 x Дигитален рефрактометар 

Интернет 

Закупена линија (оптика), брзина на 
пренос 20Мbps download и 20Мbps 
upload, провајдер Blizoo,  
1 x ADSL, брзина на пренос 14 Mbps 
download и 1Mbps upload  
1 x ADSL, брзина на пренос 14 Mbps 
download и 1Mbps upload 

Останато (јавни 
фиксни IP адреси) 

StaticIP  

Мрежна опрема 

2 x Wireless Router Liknsys / 4 port 
switch 
1 x Switch 8 port 10/100 
1 x Switch 24 port 10/100 
2 x Switch 16 port 10/100 
2 x Switch 24 port 10/100/1000 
1 x Cisco модем 10 port 

Работни станици 
23 х Laptop 
38 x PC Desktop 

Останато 

2 x графоскоп 
8 x принтери 
10 x проектори 
1 х уред за далечинско учење 
Polycom 6000 
2 х фотокопири 
2 х Fax 
3 х уреди за евиденција на работно 
време 
1 x електронска интерактивна табла 

Апликации WEB Moodle 

Web Страница http://ttfv.uklo.edu.mk 

Web Hosting Закупено 

Апликации Клиент 
Сервер 

Апликација за работа на Студентска 
служба (Iknow) 

Број на студенти за кои е 
добиена акредитација  

/ 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

/ 

Број на лица во наставно 
научни-научни и наставни 
звања 

5 доценти 
4 вонредни професори 
1 редовен 
 виш лектор 

Број на лица во соработнички 
звања 

 3 асистенти 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите  

Внатрешна евалуација по секоја завршена академска година 
  

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

/ 

  

http://ttfv.uklo.edu.mk/
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1a и 1б. Општи и специфични дескриптори на квалификации 
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1a. Општи дескриптори 

на квалификација  

(МК Национална рамка  

на високообразовните 

квалификации) 

 

 

1б. Предлог специфични дескриптори 

за квалификација на програмата  

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ХРАНА И НУТРИЦИОНИЗАМ  

ТТФ-УКЛО 
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Трет   

 

Покажува продлабочено знаење и 

разбирање од научното поле и 

област на студирање кое се 

надоградува на знаењата 

реализирани на вториот циклус 

на студии и обуки и се однесува 

во доменот на теоретските, 

практичните, концептуалните, 

компаративните и критичките  

перспективи според  

соодветната методологија.  

 

Разбирање на определенa област 

и познавање на тековните 

прашања во врска со научните 

истражувања и новите извори на 

знаење.  

 

Покажува детализирани знаење и 

разбирање за фундаментални  

и апликативни теории и 

методологии.   

 

 

 

МОДУЛ 1 (Храна и иновативни технологии): 

Покажува продлабочено знаење и разбирање, како и способност за 

континуирана надградба на знаењата, од областа  на фундаметалните 

науки поврзани со својствата и техниките на третман на храната.  
 

Покажува напредни знаења за компонентите во храната; нивните 

нутритивните својства, биоактивните карактеристики и промените на 

компонентите во текот на чувањето и третманот на храната. Покажува 

знаења за мултидисциплинарните контексти на стандардни и иновативни 

технологии во прехранбеното процесно инженерство во насока на 

добивање на храна со оптимални нутритивни вредности. 

 

Покажува научно издржани и креативни способности неопходни за 

анализа на прехранбено-технолошките процеси, како и способност за 

истражување, развој, воведување и контрола на иновативни прехранбени 

технологии. 

 

Покажува научно и стручно поткрепени знаење за примена на 

истражувачки методи и развивање на оргинални апликативни теории и 

методологии во процесирањето на храната, како и десиминација на 

резултатите од истражувањето преку орални презентации и публикации.   

 

МОДУЛ 2 (Храна и нутриционизам): 

Покажува напредни знаења и разбирање од областа на нутритивните 

науки (нутритивна хемија, биохемија, физиологија, патофизиологија и 

имунологија). Ја познава хемијата на храна и биохемиските и 

метаболитички процеси асоцирани со нутритивни болести. Ги познава 

патиштата на дигестија, абсорпција, транспорт, складирање, клеточен 

метаболизам, регулација и екскреција на макро- и микронутриенти.   
 

Ја разбира невроендокрината регулација на телесната маса и енергетски 

метаболизам, патофизиолошките механизми на болести поврзани со 

нутрицијата (синдром X, кардиоваскуларни заболувања, дијабетес, 

угоеност и канцер), како и концептите за интеракцијата на нутрицијата и 

имунитетот и импактот на растот и стареењето на нутритивните потреби 

и утилизација.  
 

Покажува продлабочени знаења и разбирање за нутритивниот состав 

на храната. Идентификува хранливи извори на есенцијални нутриенти, 

влакна и  фитохемикалии. Покажува напредни знаење и разбирање за 

поврзаноста на нутрицијата со метаболизмот, биолошките, биохемиските 

и патофизиолошките науки.  
 

Покажува  научно и стручно поткрепени знаење за примена на 

истражувачки методи и развивање на оргинални хипотези во 

нутритивните науки, како и десиминација на резултатите од 

истражувањето преку орални презентации и публикации  во 

меѓународни списанија.   
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Трет 

Може да го примени знаењето и 

разбирањето на начин што 

покажува научен пристап во 

работата и професијата.  

 

Покажува компетенции за 

идентификација, анализа и 

решавање на научни проблеми. 

 

Се стекнува со способност за 

пронаоѓање и поткрепување 

аргументи во рамките на полето 

на студирање. Може да го 

примени знаењето и разбирањето 

на начин што покажува научен 

пристап во работата и 

професијата. 

МОДУЛ 1 (Храна и иновативни технологии): 

Можност и способност за примена на знаењето и разбирањето  при 

воведување и раководење на иновативни технологии; решавање на 

проблеми, во нови и непознати средини, во поширок 

(мултидисциплинарен) контекст поврзан со разновидноста, квалитетот и 

безбедноста на храната. 
 

Способност за теоретска, практична, концептуална, компаративна и 

критичка евалуација на знаењата за својствата на храната (нутритивни 

карактеристики на јаглехидратите, протеините, липидните соединенија и 

компоненти во храната кои го намалуваат ризикот од одредени 

заболувања).  
 

Покажува компетенции за идентификација и анализа на влијание на 

различни фактори (температура, кислород, воздух, ензими, рН-вредност) 

врз стабилностa на одредени компоненти во храната. Ги разбира 

промените на компонентите при различен третман на храната 

(смрзнување и одмрзнување, сушење, термички третман на висока 

температура, сепарациони процеси) и е способен за избор и 

оптимизација на третманот на храната во насока на задржување на 

нејзиниот нутритивен квалитет.  
 

Способност за пронаоѓање, разбирање и користење на современите 

сознанија за новите технологии кои овозможуваат добивање на 

минимално процесирана храна (примена на ултразвук, висок притисок, 

омско загревање, електромагнетно зрачење и др.). Покажува научен 

пристап во изборот на техники за производство на нова и минимално 

процесирана храна од растително и анимално потекло. Ги применува 

знаењата од ензимското и микробно инженерство за микробна 

продукција на биоактивни компоненти и нови видови храна.  

 

МОДУЛ 2 (Храна и нутриционизам): 

Способност за примена на знаењето за хуманите нутритивни потреби и 

нивната релација со метаболичките патишта и физиолошки функции,  во  

развивањето  оригинален дизајн на истражувањето, во нутритивна 

проценка, наставни цели, подготвување предлог нутритивна стратегија и 

политики и во превенцијата на болести.  
 

Нутритивна проценка. Проценка на податоци кои ќе се инкорпорираат 

во широката база податоци на национално ниво и проценка на 

нутритивниот здравствен статус и статусот на безбедна храна преку 

употреба на овие податоци, како член на мултидисциплинарниот тим на 

експерти. Покажува компетенции за проценка на нутритивниот и фитнес 

статус на единката, преку употреба на антропометриски, биохемиски, 

нутритивни, функционални и социјални мерки.  
 

Нутритивна политика & пракса. Дефинирање на референтниот 

диетален внес,  нутритивни упатства (guidelines) за македонската 

популација и “Моја пирамида”, опис на процесот за нивниот развој и 

апликација на овие алатки во нутритивната индивидуална и популациона 

грижа.  Критички поглед на процесот, рационалност и прашања врзани 

за утврдување на нутритивните потреби и упатствата за популацијата. 

Развој и примена на политики во јавното здравство,  имплементација на 

превентивни програми здравје и безбедна храна за популацијата.   
 

Превенција и нутритивен третман на болести. Идентификација на 

болестите поврзани со нутрицијата (syndrome X, угоеност, 

кардиоваскуларни болести, малигни заболувања), патофизиологија на 

овие болести, ризик фактори и evidence-based интервенции за 

индивидуален пристап или на ниво на целата популација. Предложување 

ефективни стратегии за превенција на овие заболувања со бихејвиорални 

промени (исхрана, физичка активност, стрес). 
 

Пристап и апликација на концептуални модели за  evidence-based 

пристапи со цел промовирање на нутритивното здравје.  Знаењата за 

комплексната интеракција меѓу нутрицијата и болестите, им овозможува 

на докторите по нутритивни науки да завземат критички став кон 

теоретските, практичните, литературните и истражувачките резултати, 

обезбедувајќи им значаен потенцијал и капацитет во нутритивното 

менаџирање на болеста. 
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Трет 

 

Способност за прибирање, 

анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи 

и концепти од релевантни научни 

информации и податоци. 

 

Донесување соодветна проценка 

земајќи ги предвид личните, 

општествените, научните и 

етичките аспекти.  

 

Способност да оценува теоретски 

и практични прашања, да даде 

објаснување  

за причините и последиците и да 

избере соодветно решение. 

 

МОДУЛ 1 (Храна и иновативни технологии): 

Способност за  развивање адекватен истражувачки модел, спроведување 

на истражувањето и соодветна обработка на резултатите за правилна 

проценка при поставувањето на иновативните технологии, креирањето 

нови видови храна и храна со оптимално задржан нутритивен квалитет. 

 

Способност за критичка евалуација на научната литература, поврзување 

на теоријата и праксата и идентификација на потребите за издржано 

истражување во насока на изнаоѓање оптимално решение при  

воведувањето и примената на иновативните технологии за производство 

на храна.  

 

МОДУЛ 2 (Храна и нутриционизам): 

Способност за поставување оригинални хипотези во областа на 

нутритивните науки,  развивање адекватен истражувачки модел, 

спроведување на истражувањето и соодветна обработка на резултатите. 

 

Способност за проценка на влијанието на нутритивните фактори врз 

етиологијата, инциденцата и преваленцата на разни болести, врз 

квалитетот на животот, продуктивноста во работата и во училиштата, во 

текот на животниот век на единката и/или врз популацијата.   

 

Способност за критичка евалуација на научната литература (базичната, 

клиничката и јавно здравје), поврзување на теоријата и праксата и 

идентификација на потребите за издржано истражување во насока на 

изнаоѓање решение за поставената проблематика.    
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Трет 

 

Способност да комуницира и 

полемизира со научната, 

стручната и со широката јавност 

за информации, идеи, проблеми и 

решенија кога критериумите за 

одлучување и опсегот на задачата 

се јасно дефинирани.  

 

Презема лична и поделена 

одговорност за колективни 

резултати. 

 

Стекнува способност за 

независно учество со научен и 

професионален пристап во 

специфични и 

интердисциплинарни дискусии. 

 

 

МОДУЛ 1 (Храна и иновативни технологии): 

 

Способност за професионално комуницирање (во пишана и говорна 

форма) со научната, стручната како и со целокупната општествена 

јавност за теми од науката за храна и иновативните прехранбени 

технологии, со почитување на етичкиот  кодекс и кодекс на однесување, 

како и придржување до правните принципи при раководење со 

информациите.   

 

Способности за самостојна и работа во  мултидисциплинарен тим, 

споделување на одговорностите и задачите, учество во 

интердисциплинарна дискусија и изнесување на резултатите пред 

стручната и пошироката општествена јавност. 

 

МОДУЛ 2 (Храна и нутриционизам): 

Способност за професионално комуницирање (во пишана и говорна 

форма) со научната, стручната како и со целокупната општествена 

јавност за теми од нутриционизмот, науката за храна и иновативните 

третмани на храна, со почитување на етичкиот  кодекс и кодекс на 

однесување, како и придржување до правните принципи при раководење 

со информациите.   

 

Способности за самостојна и работа во  мултидисциплинарен тим, 

споделување на одговорностите и задачите, учество во 

интердисциплинарна дискусија и изнесување на резултатите пред 

стручната и пошироката општествена јавност. 

 



10 

 

 
 
 

 

2. ОДЛУКА ОД НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА 

УСТАНОВА СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 104 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА 

 

2.1. ОДЛУКА ОД НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ТТФ-ВЕЛЕС 

 

На седницата на Наставно- научниот совет на Технолошко-технички факултет-

Велес одржана на ден 20.01.2015 година беше разгледан и со одлука бр. 08-62/2 

прифатен предлогот за усвојување на студиската програма од трет циклус 

академски универзитетски студии - Иновативни технологии за храна и 

нутриционизам согласно Законот за високо образование, (прилог 1). 

  -  прилог 1  
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Трет 

 

Презема иницијатива да ги 

идентификува потребите за 

проширување на научните 

знаења со висок степен на 

независност при продирањето во 

суптилни проблеми на науката. 

 

 

 

МОДУЛ 1 (Храна и иновативни технологии): 

 

Способност за доживотно учење и демонстрирање спремност за 

превземање иницијативи за идентификување на потребите за 

проширување на научните знаења и понатамошен професионален развој 

во науката за храна и иновативните технологии со висок степен на 

независност и зрела научна мисла.    

 

Познавањето на висок степен на работен англиски јазик го користи за 

надградување на знаењата за иновациите во третманите на храна и 

современите сознанија во науката за храна. 

 

Превзема иницијатива за стекнување знаења преку поставување, развој и 

спроведување на истражување, обработка на резултати и донесување 

заклучоци следејќи ги  најновите научни сознанија во науката за храна, 

иновативните технологии за храна и нутриционизмот. 

 

МОДУЛ 2 (Храна и нутриционизам): 

 

Способност за доживотно учење и демонстрирање спремност за 

превземање иницијативи за идентификување на потребите за 

проширување на научните знаења и понатамошен професионален развој 

во науката за храна и нутриционизмот со висок степен на независност и 

зрела научна мисла.    

 

Познавањето на висок степен на работен англиски јазик го користи за 

надградување на знаењата во насока на подобрување на  нутритивното 

здравје на индивидуално и популационо ниво. 

Превзема иницијатива за стекнување знаења преку поставување, развој и 

спроведување на истражување, обработка на резултати и донесување 

заклучоци следејќи ги  најновите научни сознанија во науката за храна, 

иновативните технологии за храна и нутриционизмот. 

 

 



11 

 

2.2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

СТРАНА НА СЕНАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ,,- БИТОЛА 

 

На седницата на Универзитетскиот Сенат при Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ Битола одржана на ден 27.02.2015 година беше разгледан и со 

одлука 14-230/10 прифатен предлогот за усвојување на студиската програма од 

трет циклус академски универзитетски студии – Иновативни технологии за 

храна и нутриционизам (прилог 2). 

 -  прилог 2  

 

 

3. НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ, КАДЕ 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Согласно меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма Иновативни 

технологии за храна и нутриционизам припаѓа во научните подрачја: 

221 – Технологија на прехранбени производи 

305 – Здравствена нега 

414 – Прехранбена технологија 

 

 

4. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Tрет циклус на академски (докторски) студии. 

 

 

5.  ЦЕЛИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма на докторските студии Иновативни технологии 

за храна и нутриционизам се состои од два модули: 

 

1. Храна и иновативни технологии, и 

2. Храна и нутриционизам. 

 

Целта на студиските програми од двата модули е да овозможат 

едуцирање на кадри со висок степен на компетенции во професиналната област, 

научни, креативни и лидерски способности, организациски вештини, 

аналитичко и критичко размислување, флексибилност, способни самостојно или 

тимски да придонесат за развојот на науката, решавање на теоретските и 

практичните проблеми од област на храната, иновативните прехранбени 

технологии и нутриционизам. 

Денес, особено важна област за развојот на науката се биотехничките 

науки кои се развиваат со забрзано темпо, насочени кон производството на 
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храна, кој преставува сложен процес на кој во светот и кај нас се придава голема 

важност, од аспект на квалитетот, безбедноста, разновидноста, 

функционалноста и нутритивната вредност на храната.  

Мултидисциплинарниот концепт на студиска програма - модул 1: 

ХРАНА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ е насочен кон процесно - 

технолошката функција на производството на храна, според барањата на 

современата техника, технологија и наука за храна, која ќе овозможи 

образување доктори на науки, обучени за самостојно водење на оригинални и 

научно релевантни истражувања, способни за  анализа на прехранбено-

технолошките процеси, развој и имплементирање на иновативните технологии 

во прехранбеното процесно инженерство и примена на методологии за 

добивање на минимално процесирана храна со задржани оптимални нутритивни 

вредности и функционални и биоактивни карактеристики. 

Студиската програма од модулот 2: ХРАНА И НУТРИЦИОНИЗАМ е 

уникатна едукативна  програма на докторски студии, единствена од овој тип во 

Република Македонија, која на студентите им овозможува да се здобијат со 

современи знаења во духот на 21 век во полето на нутритивните науки, кои  ќе 

ги аплицираат во јавното здравство и хуманиот клинички нутриционизам. 

Мултидисциплинарниот концепт на нутриционизам е инкорпориран во 

програмата која ја нуди овој факултет, искористувајќи го расположивиот 

наставнички тим со широка палета на експертиза: хемичари, биохемичари, 

биолози, доктори по медицина, нутриционисти/диетолози, технолози, инженери 

и информатичари.  Координираната програма е комбинација на теоретска 

настава од дидактички карактер и клинички и популациони практични искуства.  

Програмата нуди два различни правца на експертиза во нутриционизмот: 

- еден во правец на лидерство во локалните, регионални и национални 

здравствени установи/агенции/организации, едукативни институции, 

установи со колективна исхрана на ниво на заедницата и промотивни и 

превентивни програми и стартегии во рамките на јавното здравје; и  

- друг правец на експертиза, во здравствените институции, на ниво на 

примарната здравствена заштита, болници и клиники. Програмата се 

фокусира на нутритивна биохемија, клиничка диететика и исхрана во 

јавното здравје (Public Health Nutrition), што овозможува изучување на 

нутритивната наука од аспект на  нутриционизам и превенција на 

болести, нутриционизам и стадиуми на болеста; и нутриционизам во 

јавното здравство.   
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6. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Студиската програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам се 

организира во согласност со Законот за високо образование на Република 

Македонија и Правилникот за трет циклус студии на УКЛО како тригодишна 

студиска програма (шест семестри) која содржи 180 ЕКТС кредити. 

 

 

7. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

Докторските студии траат три години (шест семестри) и притоа се 

остваруваат 180 европски кредити (ЕКТС), односно 60 кредити во текот на една 

учебна година (30 ЕКТС во еден семестар).  

 

 

8. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 

  Третиот  циклус студии по образовени науки се финансира со: 

- самофинансирање од заинтересираните кандидати, 

- фондови и програми на ЕУ наменети за едукација и истражување, 

- финансирање на одредени кандидати од страна на деловниот сектор, 

- меѓународни стипендии од различни извори, 

- потполно или делумно финансирање на успешни кандидати, 

директно од Владата или владините институции, 

- научно- истражувачки проекти. 

 

 

9. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

 

 Условите за запишување на трет циклус на студии се дефинирани од 

страна на Законот за високо образование, како и од страна на Советот за 

докторски академски студии на единицата, во согласност со Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус 

- докторски студии донесен на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,,- 

Битола. Истите се доставуваат до Унивезитетот заради објавување на Конкурс 

за запишување за соодветната академска учебна година. 

Конкретни услови за запишување на кандидати на трет циклус се следните: 

- постигнат просечен успех од претходните прв и втор циклус, 

- објавени публикации, 

- учество во домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти, 

- препораки и други слични критериуми. 
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10. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Предметите во третиот циклус академски универзитетски студии на студиската 

програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам се 

категоризирани во три основни групи, согласно измените и дополнувањата на 

Законот за високо образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 17 од 

11.02.2011), и тоа:  

- задолжителни предмети,  

- изборни предмети (група 1) кои студентите самостојно ги избираат од редот на 

сите изборни предмети застапени на единицата на Универзитетот (модул 1 или 

модул 2), и  

- изборни предмети (група 2) кои што студентите самостојно ги избираат од 

листата на изборни предмети предложени на листата на останатите единици на 

Универзитетот или од останатите Државни Универзитети во Р. Македонија 

посебно.  

 

Во третиот циклус се опфатени 2 задолжителени и 6 изборни предмети. 

Студентот во консултација со менторот избира 5 предмети од група 1 и еден 

предмет од група 2. 

 

Од понапред изнесеното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска 

програма за трет циклус на студии, од аспект на застапеноста на 

задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за високо 

образование и Измените на Законот, како и со Правилникот за компатибилност 

на УКЛО. Исто така, и предвидениот неделен фонд на часови за предавања и 

вежби, кои се во согласност со Законот за високо образование. 
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ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ: 

 

А. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ:  

 

1. Научно-истражувачки методи во прехрамбената технологија и 

нутриционизмот, напредна анализа на податоци и биостатистика. 

2. Достигнувања во науката за храна и нутриционизмот.  

 

 

Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1
: 

 

МОДУЛ 1: ХРАНА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Иновативни технологии и минимално процесирање на храна 

2. Нова и функционална храна 

3. Органска, квалитетна и безбедна храна 

4. Хемија на храна 

5. Биохемија на важни компоненти во храна 

6. Микробиологија на храна 

7. Оксиданси и антиоксиданси (природни и синтетски) 

8. Трендови во технологии на храна од растително потекло 

9. Трендови во технологии на храна од анимално потекло 

10. Трендови во биотехнолошко инженерство 

11. Претприемништво и маркетинг истражување на прехрамбени производи, 

12. Материјали во контакт со храна, нови амбалажни системи, современи 

трендови во прехрамбената индустрија (напредно ниво) 

13. Нанотехнологии и храна  

14. Модерни инструментални методи, техники за анализа и сензорна анализа 

на храна 

15. Напредна информатичка технологија во анализата на податоци 

16. Моделирање и оптимизирање во прехранбена технологија  

17. Модел и процес на нутритивна грижа и патофизиолошки механизми на 

нутритивно - поврзаните болести 

18. Дијагностицирање на резидуи од пестициди во храна од различно 

потекло 

19. Роботика во прехрамбена технологија 

 

 

МОДУЛ 2: ХРАНА И НУТРИЦИОНИЗАМ 

1. Патофизиологија, модел и процес на нутритивна грижа 

2. Нутритивна имунологија 

3. Хемија на храна 

4. Биохемија на важни компоненти во храна 

                                                 
1
 Студентот избира 5 предмети од предложената листа на модул 1 или модул 2, во зависност во 

кој модул (1 или 2) е запишан, соодветно. 
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5. Нова и функционална храна 

6. Органска, квалитетна и безбедна храна  

7. Оксиданси и антиоксиданси (природни и синтетски) 

8. Нутритивна терапија кај хроничните бубрежни болести 

9. Исхрана, остеопороза и здраво стареење 

10. Мутагени и канцерогени супстанци во храна  

11. Нутриција и кардиоваскуларни болести  

12. Исхрана и дијабетес 

13. Хербални лекови и лековити билки 

14. Холистички пристап –Интегрирани истражувања во рекреативната 

медицина и нутриционизмот  

15. Претприемништво и маркетинг истражување на прехрамбени производи 

16. Напредна информатичка технологија во анализата на податоци 

17. Иновативни технологии и минимално процесирање на храна со 

оптимален нутритивен квалитет 

18. Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот 

19. Угоеност и потхранетост – нутритивен пристап при двојно оптоварување 

со болести 

 

 

Табела 1а. Кодови (шифри) на задолжителните предмети.   

 

Реден 

број 

Задолжителни предмети  Код на  

предмет 

Кредити Вкупно кредит 

часови 

1. Научно-истражувачки 

методи во прехрамбената 

технологија и 

нутриционизмот, анализа 

на податоци и 

биостатистика 

ИТХН - 01 7 210 

2. Достигнувања во науката 

за храна и 

нутриционизмот 

ИТХН - 02 7 210 

 

 

 

 

Табела 1б. Кодови на изборните предмети од модул 1 (група 1). 

 

Реден 

број 

Изборни предмети - 

Модул 1 

Код на  

предмет 

Кредити Вкупно кредит 

часови 

1.  Иновативни технологии и 

минимално процесирање 

на храна 

ИТХН - 03 7 210 

2.  Нова и функционална 

храна 

ИТХН – 05 5 150 

3.  Органска, квалитетна и 

безбедна храна 

ИТХН – 06 5 150 



17 

 

4.  Хемија на храна ИТХН – 07 5 150 

5.  Биохемија на важни 

компоненти во храна 

ИТХН – 08 5 150 

6.  Микробиологија на храна ИТХН – 09 5 150 

7.  Оксиданси и 

антиоксиданси (природни 

и синтетски) 

ИТХН – 10 5 150 

8.  Трендови во технологии 

на храна од растително 

потекло 

ИТХН – 11 5 150 

9.  Тендови во технологии на 

храна од анимално 

потекло 

ИТХН – 12 5 150 

10.  Трендови во 

биотехнолошко 

инженерство 

ИТХН – 13 5 150 

11.  Претприемништво и 

Маркетинг истражување 

на прехрамбени 

производи, 

ИТХН – 14 5 150 

12.  Материјали во контакт со 

храна, нови амбалажни 

системи, современи 

трендови во 

прехрамбената индустрија 

(напредно ниво) 

ИТХН – 15 5 150 

13.  Нанотехнологии и храна  ИТХН – 16 5 150 

14.  Модерни инструментални 

методи, техники за 

анализа и сензорна 

анализа на храна 

ИТХН – 17 5 150 

15.  Напредна информатичка 

технологија во анализата 

на податоци 

ИТХН – 18 5 150 

16.  Моделирање и 

оптимизирање во 

прехранбена технологија 

ИТХН – 19 5 150 

17.  Модел и процес на 

нутритивна грижа и 

патофизиолошки 

механизми на 

нутриотивно-поврзаните 

болести 

ИТХН – 20 5 150 

18.  Дијагностицирање на 

резидуи од пестициди во 

храна од различно 

потекло 

ИТХН – 32 5 150 

19.  
Роботика во прехрамбена 

технологија 

ИТХН – 33 5 150 
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Табела 1в. Кодови на изборните предмети од модул 2 (група 1). 

 

Реден 

број 

Изборни предмети - 

Модул 2  

Шифра на  

предмет 

Кредити Вкупно кредит 

часови 

1 Патофизиологија, модел и 

процес на нутритивна 

грижа 

ИТХН – 04 7 210 

2 Нутритивна имунологија ИТХН – 21 5 150 

3 Хемија на храна ИТХН – 07 5 150 

4 Биохемија на важни 

компоненти во храна 

ИТХН – 08 5 150 

5 Нова и функционална 

храна 

ИТХН – 05 5 150 

6 Органска, квалитетна и 

безбедна храна  

ИТХН – 06 5 150 

7 Оксиданси и 

антиоксиданси (природни 

и синтетски) 

ИТХН – 10 5 150 

8 Нутритивна терапија кај 

хроничните бубрежни 

болести 

ИТХН – 22 5 150 

9 Исхрана, остеопороза и 

здраво стареење 

ИТХН – 23 5 150 

10 Мутагени и канцерогени 

супстанци во храна  

ИТХН – 24 5 150 

11 Нутриција и 

кардиоваскуларни болести  

ИТХН – 25 5 150 

12 Исхрана и дијабетес  ИТХН – 26 5 150 

13 Хербални лекови и 

лековити билки  

ИТХН – 27 5 150 

14 Холистички пристап –

Интегрирани 

истражувања во 

рекреативната медицина и 

нутриционизмот  

ИТХН – 28 5 150 

15 Претприемништво и 

маркетинг истражување 

на прехрамбени 

производи 

ИТХН – 14 5 150 

16 Напредна информатичка 

технологија во анализата 

на податоци 

ИТХН – 19 5 150 

17 Иновативни технологии и 

минимално процесирање 

на храна со оптимален 

нутритивен квалитет 

ИТХН – 29 5 150 

18 Моделирање и 

оптимизирање во 

нутриционизмот 

ИТХН – 30 5 150 

19 Угоеност и потхранетост 

– нутритивен пристап при 

двојно оптоварување со 

болести 

ИТХН – 31 5 150 



19 

 

Табела 2а. Распределба на предметите, дополнителни активности и научно-

истражувачки активности по семестри. 

 

 

ПРЕДМЕТИ 

СЕМЕСТРИ 

    I            II            III          IV          V            VI 

 

Кредити 

Задолжителен Х      7 

Задолжителен Х      7 

Изборен  Х      7 

Изборен  Х      5 

Изборен   Х     5 

Изборен  Х     5 

Изборен   Х     5 

Изборен (гр. 2)  Х     5 

Дополнителни 

активности * 

4 10 5 5 5  Варира 

бројот на 

кредити * 

Пилот-

истражувачки 

труд поврзан со 

докторската теза 

  Х    25 

Научно-

истражувачка 

работа поврзана 

со докторската 

теза 

   Х Х  25 

Изработка на 

докторски труд и 

одбрана 

     х 30 

Извештај за 

статусот на 

докторските 

студии 

       

Вкупно 

(кредити) 

30 30 30 30 30 30 180 

*забелешка: 

Дополнителни Активности (код: ИТХН-ДА 1-9):  
1. Публикација во списание со импакт фактор  =  10  кредити 

2. Публикација во списание со меѓународна рецензија = 5  кредити 

3. Публикација во зборник на трудови на меѓународен научен собир = 3 кред. 

4. Публикација во зборник на трудови на домашен научен собир = 2  кредити 

5. Учество во настава и вежби (на прв и втор циклус на студии) = 5 кред./предмет 

6. Научен семинар/трибина организирана од кандидатот = 3 кредити 

7. Учество на научна трибина/семинар/дебата = 2 кредита 

8. Мобилност на студентот на друга високо-научна или истражувачка институција 

= 10 кредити / семестар 

9. Мобилност на студентот = 5 кредити / 1 месец  на институцијата во странство. 
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Табела 2б. Распределба на предметите,дополнителни активности и научно-

итражувачката работа по семестри (З=задолжителна активност, И=изборна 

активност). 

 

Ред. 

бр. 

Шиф. на 

предметот 
Предмет Семестар Статус EКTС 

      Прва година 

1-2 
ИТХН 01-

02 
Задолжителни предмети 1 З 2 х 7 

3 
ИТХН 03 

(или 04)
2
 

Изборен предмет 1 И 1 х 7 

4-8 
ИТХН  хх-

уу 
Изборни предмети (група 1 и 2)  1,2 И 5 х 5 

9 
ИТХН-ДА 

1-9 
Дополнителни активности 1,2 И 14 

Вкупно EКTС        60 

     Втора година 

10 ИТХН-ПП 
Докторска дисертација (пилот 

проект) 
3 З 25 

11 
ИТХН-

НИР 

Докторска дисертација - 

научно-истражувачка работа 
4 З 25 

12 
ИТХН-ДА 

1-9 
Дополнителни активности 3,4 И 10 

Вкупно EКTС        60 

     Трета година 

13 
ИТХН-

НИР 

Докторска дисертација - 

научно-истражувачка работа 
5 З 25 

14 
ИТХН-ДА 

1-9 
Дополнителни активности 5 И 5 

15 ИТХН-ДД 
Докторска дисертација - 

изработка и одбрана 
6 З 30 

Вкупно EКTС        60 

Вкупно EКTС        180 

 

 

Распределбата  на  предмети  и  кредити  е  според  условите  од  

Правилникот  за условите,  критериумите  и  правилата  за  запишување  и  

студирање  на  трет  циклус студии на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски“ - Битола (член 14 и член 15). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Студентот избира ИТХН 03 или ИТХН 04 од предложената листа на модул 1 или модул 2, во 

зависност во кој модул (1 или 2) е запишан, соодветно. 
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11. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ, СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ 

 

Предметите во третиот циклус академски универзитетски студии на студиската 

програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам се 

категоризирани во три основни групи, согласно измените дополнувањата на 

Законот за високо образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 17 од 

11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети кои студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот и изборни наставни предмети коишто студентите 

самостојно ги избираат од листата на слободни изборни предмети предложена 

од листата на Државните Универзитети во Р. Македонија посебно.  

Во третиот циклус се опфатени вкупно 2 задолжителни и 6 изборни предмети. 

Студентот во консултација со менторот, покрај задолжителните предмети, 

избира 5 предмети од група 1 на изборни предмети (модул 1 или модул 2, во 

зависност на кој модул е запишан) и еден предмет од група 2. 

Согласно предложената студиска програма вкупниот број на кредитни часови 

по семестар изнесува 30, а до докторирањето вкупно 180 ЕКТС. 

Од понапред изнесеното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска 

програма за трет циклус на студии, од аспект на застапеноста на 

задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за високо 

образование и Измените на Законот, како и со Правилникот за компатибилност 

на УКЛО (Табела 3):  

- Задолжителни ≤ 60% 

- Изборни ≥ 40 % 

 30% од листата на изборни предмети понудени на 

матичниот факултет  

 10% од листа на изборни предмети понудени на другите 

единици на универзитетот 
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Табела 3. Процентуална застапеност на задолжителни/изборни предмет 

застапени во програмата. 

 

Предмети Број на 

предмети 

Број на 

кредити 

Вкупно 

кредити 

Процентуална 

застапеност 

Задолжителни 2 7 14 25 % 

Изборни 

(група 1) 

1 

4 

7 

5 

7 

20 

62,5 % 

Изборни 

(група 2) 

1 5 5 12,5 % 

ВКУПНО 8 / 46 100 % 

 

 

 

12. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

           Наставата на студиската програма по Иновативни технологии за Храна  

и нутриционизам се организира во Велес. Просторните услови и техничката 

опременост ги задоволуваат поттребите за одвивање на наставниот процес во 

факултетот. Сепак, посебно внимание се посветува на натамошно 

осовременување со што ќе се подобрат условите за изведување на настаивната 

дејност. 

Вкупната површина на зградата на ТТФ-Велес е  1873 m
2
.  Зградата во 

Велес располага со следните простории: 

 4 предавални со капацитет по 40 седишта 

 1 лабораторија за вежби 

 5 кабинети за наставен кадар 

 Библиотека  

 Кабинет по информатика опремен со 20 компјутери 

 Сала за состаноци 

 Други помошни простории 

 

 

 

13. ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Техничката опременост на ТТФ-Велес бележи постојан развоен тренд. 

Постојната состојба од аспект на опременост за реализација на студиската 

програма ги задоволува потребите на наставниот кадар и студентите. Во прилог 

следува детален опис на опремата со која располага факултетот.  
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Институција:  Технолошко-технички факултет-Велес 

Конекции 

Инфраструктура  

Интернет 

Закупена линија (оптика), брзина на пренос 20Мbps 

download и 20Мbps upload, провајдер Blizoo,  

1 x ADSL, брзина на пренос 14 Mbps download и 

1Mbps upload  

1 x ADSL, брзина на пренос 14 Mbps download и 

1Mbps upload 

Останато (јавни 

фиксни IP 

адреси) 

StaticIP  

Хардвер 

Мрежна опрема 

2 x Wireless Router Liknsys / 4 port switch 

1 x Switch 8 port 10/100 

1 x Switch 24 port 10/100 

2 x Switch 16 port 10/100 

2 x Switch 24 port 10/100/1000 

1 x Cisco модем 10 port 

Работни 

станици 

23 х Laptop 

38 x PC Desktop 

Електроника  

Телефонија  

Останато 

2 x графоскоп 

8 x принтери 

10 x проектори 

1 х уред за далечинско учење Polycom 6000 

2 х фотокопири 

2 х Fax 

3 х уреди за евиденција на работно време 

1 x електронска интерактивна табла 

Софтвер 

Апликации 

WEB 
Moodle 

Web Страница http://ttfv.uklo.edu.mk 

Web Hosting Закупено 

Апликации 

Клиент Сервер 

Апликација за работа на Студентска служба 

(Iknow) 

Останато  

Лабораториска 

опрема 
Велес 

1 x Сушара со микропроцесорска контрола и 

дигитален дисплеј, 220 
0
C;  

1 х Магнетна мешалка со загревање;  

1 х Дигитален рН метар;                        

1 х Дигитален рефрактометар;             

 2 х Дигитална вага;                                

1 x Микроскоп, бинакуларен, B-192; 

2 х Решо 

Лабораториска 

опрема 
Кичево 

1 x Апарат за дестилација на вода, GFL 2001/2; 

1 x Печка за жарење, 1200 
0
C; 

1 x Микроскоп, бинакуларен, B-192; 

1 x Ултрасонична бања, DG-1300; 

4 x Вага дигитална; 

2 x Водена бања, 20l, WBH-200; 

1 x Автоклав, вертикален, 75l, UTKBS-75LV; 

2 x Магнетна мешалка со грејач;  

1 x Прецизна дигитална вага 220g/0.1mg, ASB-220-

C2; 

http://ttfv.uklo.edu.mk/
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2 x pH метар; 

1 x Фрижидер со комора за замрзнување, BEKO; 

1 x Маслена бања, 18l, OBH-184; 

1 x Центрифуга, LCEN-101; 

1 x Микроцентрифуга, HCEN-103; 

2 x Орбитални тресалки со термостат, KS 

4000,IKA; 

5 x Решо; 

1 x Сушара; 

1 x Дигитален рефрактометар 

 

 

14. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ СО ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО 

ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК (ОБРАЗЕЦ БР. 3) 

-  прилог 3 

 

 

15. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ ВО 

ЧЛЕНОТ 5 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК (ОБРАЗЕЦ БР.4) 

-  прилог 4  

 

    Табела 4.  Податоци за професорите вклучени во програмот. 

        

Р. бр. Име и презиме Поле Назив 

1.  Драган Дамјановски 221 Редовен професор 

2.  Нинослав Ивановски 305 Редовен професор 

3.  Mирјана Менковска 414 Редовен професор 

4.  Марија Србиноска 221,222,403 Редовен професор 

5.  Вера Мешко 209, 211 Редовен професор 

6.  Татјана Миленковиќ 302 Редовен професор 

7.  Ненад Дикиќ 308 Редовен професор 

8.  Љупче Кочоски 407 Редовен професор 

9.  Живко Гацовски 403 Редовен професор 

10.  Владимир Какуринов 407, 414 Редовен професор 

11.  Анка Трајковска Петкоска 209 Вонреден професор 

12.  Зора Узуноска 301 Вонреден професор 

13.  Валентина Павлова 107 Вонреден професор 

14.  Горица Павловска 107 Вонреден професор 

15.  Ангела Василеска 414 Вонреден професор 

16.  Илија Насов 214, 216 Вонреден професор 

17.  Гоце Цилев 407, 408 Вонреден професор 

18.  Весна Антоска 109 Доцент 

19.  Вера Симовска 305,308, 414 Доцент 

20.  Даниела Н. Неделкоска 414 Доцент 

21.  Сашко Мартиновски 503 Доцент 

22.  Татјана Калевска 221 Доцент 

23.  Марија Вавлукис 302 Доцент 

           



25 

 

16. ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

-  прилог 5 

 

 

17. СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА 

УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

-  прилог 6 

 

 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА МЕНТОРИ 

 

Според член 5 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми, а кои се однесуваат на третиот циклус на студии 

потребните услови во моментов ги исполнуваат 17 наставници од редот на 

редовните и вонредните професори.  

- прилог 7 

 

 

 

19. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

ВО ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Според утврдениот број на ментори, во сегашната ситуација планирано е да 

бидат запишани 10 студенти на прва година.  

 

 

 

20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ ВО ПОЛЕТО 

ОДНОСНО ОБЛАСТА ОД НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКОТО 

ПОДРАЧЈЕ НЕОПХОДНИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ 

СТУДИИ 

 

Согласно карактерот на студиската програма која има интердисциплинарен 

предзнак, заради нејзината реализација, во редовен работен однос на факултетот 

има 8 доктори на науки од полето на технолошко - технички науки, прехрамбена 

технологија и биотехнологија, здравствени науки и нутриционизмот. 
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Наставниот кадар ангажиран на трет циклус академски студии, обезбедува 

соодветна задолжитена и дополнителна литература. Студентите имаат можност да 

ја користат истата литература но исто така со оглед на карактерот на овие студии, 

треба да ги продлабочат своите знаења од поединечни научни дисциплини по 

сопствена иницијатива. На располагање им стои библиотечниот фонд на ТТФ-

Велес и од другите Универзитети во Република Македонија. 

 

 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 

 

Факултетот располага со веб страница (http://www.ttfv.uklo.edu.mk), која ги има 

сите потребни параметри што се специфични за веб страна на една високо-

образовна установа. Веб страната е динамична со можност за интерактивност.  

 

 

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ СО КОИ СЕ ОПФАТЕНИ НАЈМАЛКУ 

20% ОД НАСТАВНИОТ КАДАР 

 

Во научно истражувачките проекти се вклучени 8 од наставници, што 

претставува повеќе од 20% од вкупниот број на наставен кадар на факултетот. 

Како примери се наведени следниве национални и Европски проекти во кои бил 

вклучен наставниот кадар од ТТФ-Велес: 

 

- ТЕМПУС проект: FOODLINKS ,,Improving Academia – Industry Links in Food 

Safety and Quality”, ТТФ-Велес, 2010-2012. 

 

- ТЕМПУС проект: STREW ,,Tempus Building Capacity for Structural Reform in 

Higher Education of Western Balkan Countries,, УКЛО-Битола, 2010-2013. 

 

- LLP- iTeach: Improving teaching effectiveness in chemical engineering 

education, 2013-2016 (participant on a focus group-academics amd graduate students 

in Macedonia).  

 

- МОН проект: Bioaccumalation of perfluorinated compounds-the last big 

chemical affair of the 20
th

 century, УКИМ, 2010-2012. 

 

- Поддршка, акција и развој на претприемачкиот бизнис во 

прекуграничниот регион (Action on support and development of the 
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entrepreneurial business in the cross-border region) – Програма за прекугранична 

соработка Македонија – Албанија 2007-2013, проектот е имплементиран 2011-

2012. 

 

- Зајакнување на МСП секторот во прекуграничниот регион (Strengthening 

SME sector in the cross border region) - Програма за прекугранична соработка 

Македонија – Албанија 2007-2013, проектот е имплементиран 2012-2013. 

 

- Трговија без граници за компаниите од интеррегионалната област Грција 

– Македонија (Trade without borders for the companies of Greece – R. Macedonia 

interregional area) - Програма за прекугранична соработка Македонија – Грција 

2007-2013, проектот се имплементира 2013-2015. 

 

- Phytoremediation of contaminated soil combined with bioenergy production, 

Macedonian-Chinese Scientific and Technological Cooperation, ТТФ-Велес, 2009-

2010. 

 

- Anne de Loy, Thematic Network of Dietetics, EC/AECA 2010-2013.  

 

 - Improving public health through nutrition education and research: 

support to proactive partnership to produce quality education standards for 

nutritionists, TTF-Veles,2014-2015. 

 

- Evaluation of dietary habits, physical activity levels and bmikg/m2 monitoring as 

basis for a new health promotion program in the republic of Macedonia, TTF-

Veles, 2011-2012. 

 

- POLYSOL ,,Development of a modular, all-POLYmer SOLar thermal collector for 

domestic hot water preparation and space heating,, FP7- SME-2010-1/ No. 262149 

(2010-2012), под раководство на координатор ERA Ingeniería (Spain). 

 

- COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar 

Power Plants,,  FP7 - No. 284216 (2012-2014), под раководство на координатор 

EPM Technology Ltd (UK). 

 

- DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded 

biodegradable and multifunctional packages by nanotechnology: improvement of 

structural and barrier properties, smart features and sustainability,, FP7-NMP-

2011-LARGE-5, No. 280676 (2012-2016), под раководство на координаторот 

AITIIP Foundation (Spain).  

 

- NT-POLYCOAT ,,Development of new materials, tools and technologies for 

depositing of thin polymer coatings on the EM stator,, (2012-2015), под 

раководство на координатор Skupina Inkom d.o.o. (Slovenia). 
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- Embodied Cognition in a Compliantly Engineered Robot, EU FP7 project: 

(www.eccerobot.org) 

 

- FCM: Food contact materials (Материјали во контакт со храна), интерен 

проект на ТТФ-Велес, 2014. 

 

 

 

 24. НАУЧЕН НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО 

ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

По полагањето на сите испити и реализацијата на сите други предвидени 

активности од трет циклус-докторски студии, со изработка и јавна одбрана на 

докторскиот труд, се стекнува научен назив:  

 ДОКТОР НА ТЕХНИЧКИ НАУКИ ОД ОБЛАСТА НА: 

А) ХРАНА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ (за модул 1) 

Б) ХРАНА И НУТРИЦИОНИЗМОТ (за модул 2). 

 

 

 

25. ОБЕЗБЕДЕНА МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

ТТФ-Велес на студентите ќе ја обезбеди во рамките на веќе воспоставената 

соработка со повеќе Универзитети од земјата и странство преку програмите на ЕУ 

за мобилност. ТТФ-Велес има досегашни соработки со: 

- Универзитет во Белград и Нови Сад (Србија),  

- Универзитетите во Сплит, Осијек, Загреб (Хрватска),  

- BOKU University-Wien (Austria), 

- Glasgow Caledonian University- Glasgow (UK),  

- Aristotle University of Thessaloniki (Greece),  

- Меѓународен Балкански Универзитет- Скопје,  

- МИТ Универзитет-Скопје,  

- Универзитетот ,,Гоце Делчев,, Штип, 

- Универзитет Св. Кирил и Методиј,, - Скопје, 

- Универзитет за технологии на храна, Пловдив (Бугарија), 

- Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (Greece), 

- Универзитет во Леида (Шпанија),  

- Технолошки институт Флорина (Грција), 

- Универзитет Варна (Бугарија). 

 

 

 

http://www.eccerobot.org/
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26. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Врз основа на направениот процес на самоевалуација може да се констатира 

дека Технолошко-технички факултет-Велес покажува тренд на перманентно 

надоградување и усовршување на наставно-образовниот процес и научно-

истражувачката работа, за што зборуваат големиот број на научно-

истражувачки проекти на самиот наставен кадар на овој факултет и 

заинтересираноста за студирање на поголем број на студенти од прв и втор 

циклус на овој факултет.  

Имено, по однос на најголем дел од вредносните критериуми од направеното 

истражување може да се констатира дека факултетот покажува позитивни 

резултати во досегашните евалуации на овој факултет, согласно законските 

прописи, анкетирање на студентите со цел укажување на можни подобрувања 

на наставата и организација на студиите. На ТТФ-Велес во определени 

временски рокови се спроведува интерна и екстерна евалуација, со цел 

подобрување на квалитетот на студирањето. По дипломирањето, студентите се 

следат на професионален план и ангажираност, се остварува постојана 

комуникација со нив со цел да се има увид во применливоста на знаењата и 

вештините стекнати во текот на студирањето. Дел од студентите кои 

дипломирале на ТТФ-Велес го продолжуваат образованието на втор циклус на 

студии на истиов факултет. 

Согласно Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот ,,Св. 

Климент Охридиски- Битола (УКЛО) член 141 на Универзитетот се спроведе 

студентска анкета која е дел од процесот за самоевалуација.  

Целта на  спроведена е студентска анкета, беше да се испитаат следните 

елементи во едукацискиот процес: 

- разбирливоста на предавањата за студентите; 

- редовноста на одржување на наставата и вежбите; 

- достапноста и односот  на академскиот кадар кон студентите; 

- пристапот и достапноста за соодветна литература; 

- можноста студентите да можат објективно да го оценат пристапот на 

оценување. 

Анкетниот лист беше составен од Претседателот, Потпретседателот на 

Комисијата за самоевалуација, како и од Ректорскиот колегиум на 

Универзитетот. Тој е составен од прв дел во кој студентот ги  запишува 

податоците за единицата, студиската група, предметот, колку пати го полагал 

предметот и името на професорот за кој се однесува анкетата. Вториот дел е 

составен од дванаесет прашања преку кои студентот треба да даде оценка за 

културата на професорот, подготвеноста и начинот на изведување на наставата, 

литературата, тежината на предметот и сл.   По завршувањето на анкетирањето, 

искодираните анкетни листови компјутерски се обработија, а резултатите од 

финалните извештаи се претставени преку графикони.  
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Во однос на дијагностицираните слабости се превземаат потребните мерки и 

активности за нивно надминување. 
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ПРИЛОЗИ: 
 
ПРИЛОГ 1. 
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ПРИЛОГ 2. 
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ПРИЛОГ 3 (образец бр.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

ПРИЛОГ 4  (образец бр. 4) 
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ПРИЛОГ 5: Изјави од наставнички кадар за согласност за изведување 
на настава по предмети на програмата Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

ПРИЛОГ 6: Согласност од високообразовната установа за учество на 
наставникот за учество на наставникот во реализацијата на 
студиската програма 
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ПРИЛОГ 7: Информација за бројот на ментори 
 

 

Р. бр. Име и презиме Поле Назив 

1.  Драган Дамјановски 221 Редовен професор 

2.  Нинослав Ивановски 305 Редовен професор 

3.  Mирјана Менковска 414 Редовен професор 

4.  Марија Србиноска 221,222,403 Редовен професор 

5.  Вера Мешко 209, 211 Редовен професор 

6.  Татјана Миленковиќ 302 Редовен професор 

7.  Ненад Дикиќ 308 Редовен професор 

8.  Љупче Кочоски 407 Редовен професор 

9.  Живко Гацовски 403 Редовен професор 

10.  Владимир Какуринов 407, 414 Редовен професор 

11.  Анка Трајковска Петкоска 209 Вонреден професор 

12.  Зора Узуноска 301 Вонреден професор 

13.  Валентина Павлова 107 Вонреден професор 

14.  Горица Павловска 107 Вонреден професор 

15.  Ангела Василеска 414 Вонреден професор 

16.  Илија Насов 214, 216 Вонреден професор 

17.  Гоце Цилев 407, 408 Вонреден професор 

 

 

 


