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Р.Македонија 

• Факултет медицинских наука је високошколска установа 

пружа високо образовање, научноистраживачка и 

високостручна здравствена и апликативна дејност у 

области  Медицинске науке  

• Факултет медицинских наука је јединица у оквиру 

Универзитета "Гоце Делчев" у Штипу 

• Високообразовна  делатност факултета може се постићи 

кроз универзитетски (академски) и струковне студије на 

основу акредитованих студијских програма  

• На Факултету Универзитетске(академске студије) обављају 

се  кроз три нивоа: 

• Прв циклус на универзитетске студие 

1.Додипломске студие  на Медицински факултет (6 години, 

односно 12 семестри) 

•  360 ЕКТС кредита  

•  Доктор по медицине  

• Прв циклус на универзитетске студии 

2.Додипломские студие  на Стоматолошки  факултет  (5 

године, односно  10  семестри) 

• 300 ЕКТС кредита  

• Дипломиран Доктор стоматолог  



• Прв циклус на универзитетске студие 

3.Додипломски студии  на Фармацевтски  факултет  (5 

године, односно  10  семестри) 

• 300 ЕКТС кредита  

• Магистер  по фармација  

4.Прв циклус на универзитетски студии 

• Додипломски студии на Високе здравствене школе (3 

године, односно  6 семестри) 

• 180 ЕКТС кредити  

•  Дипломирана стручна мед. сестра/ техничар, 

• Дипломирана акушерка  

• Дипломирани стручени лаборант по медицинска 

лабораториска дијагностика и  

•  Дипломирани стручен физиотерапевт 

•  Дипломирани забен техничар-протетичар 

•   Дипломирани стручени техничар-оптометрист  

5.Втор циклус на универзитетских студие 

Медицински факултет  

• Академски специјалистичких студие  (1год, 2  семестра - 60 

ЕКТС кредите  

- Академских  специјалиста  

- Здравствене специјалистичке студие (од 3-7 г.) 

- Специјалист из одреџена специјалност 



- Субспецијалистичких студие (од 1 – 2 г.) 

- Субспецијалист  из  одреџене областе. 

6.Втор циклус на универзитетских студие 

Висока здравствена школа 

- Специјалистичких стручни студие (1 година, 2 семестри) 

- 60 ЕКТС кредите  

-  Специјалист по одреџена стручна област  

• Студиска програма за дипломирана медицинска сестра-

техничар 

1.Спејализирана за интензивно лечење и нега,  

 2. Специјализирана за инструменталка,  

 3. Специјализирана за анестезија и реанимација, 

4.Специјализирана  за гиникологија и акушерство,  

5.Специјализирана за семејна сестра и патронажна нега,  

6.Специјализирана за превенција на заразни и незаразни 

болести,  

7. Специјализирана за ментално здравје  

1. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА 
 

Iсеместар  

Задолжителни предмети 

КОД П Р Е Д М Е Т Кредит
и 

Часови+вежб
и 

Вкупно 

 Апарати, системи и мониторинг 5 2+2 30+30 

 Реанимација – CPR 6 3+2 45+30 

 Анестезиолошки техники  
и видови анестезија 

7 3+3 45+45 

 Седација и аналгезија 6 3+2 45+30 

Изборни предмети-избира  два 



 Ургентни состојби и компликации 
 воанестезиологијата 

3 2+0 30+0 

 Припрема на болен за хируршка 
интервенција, преанестетичка 
медикација 

3 2+0 30+0 

 Фармаколошка терапија на болка 3 2+0 30+0 

 Труења со лекови 3 2+0 30+0 

 Вкупно 30 15+9 360 

 
II СЕМЕСТАР 
 

 Задолжителен  стаж Денови Часови ЕКТС 

1. Анестезиологијасореанимација 60 
 

300 20 

2. Задолжителен 
специјалистички труд 

15 75 10 

7 Вкупно 75 375 30 

2.СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И НЕГА 

I семестар  

Задолжителни предмети 

КОД П Р Е Д М Е Т 
Кредит

и 
Часови+веж

би 
Вкупн

о 

 
Ургентни состојби, компликации и 
реанимација  кај  критични болни 

9 3+4 45+60 

 Медицински  гасови и апарати 4 2+2 30+30 

 

Медикаментозна,  инфузиона и  
трансфузиона терапија,  
парентерална и ентерална  
исхрана 

6 2+3 30+45 

 Седација и аналгезија  5 2+2 30+30 

Изборнипредмети – избира  два 

 

Здравствена психологија ( избрани 
 поглавја),  акутна терапија на  
психички кризни состојби и  
суицидни кризи 

3 2+0 30+0 

 Труење со лекови 3 2+0 30+0 

 Нега на критични болни 3 2+0 30+0 

 
Современи дијагностички методи 
и постапки 

3 2+0 30+0 

 Вкупно 30 13+11 360 
II  СЕМЕСТАР 

 Задолжителен  стаж Денови Часови ЕКТС 

1. КАРИЛ 20 100  

2. Интензивнанегаинтерно 15 75  

3. Интензинатерапија на 
Неурологија 

15 75  

4. Интензивнанега на 10 50  



педијатрија 

 Вкупно 60 300 20 

 Задолжителен  
специјалистички труд 

15 75 10 

 Вкупно 75 375 30 
 

3. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА ИНСТРУМЕНТАРКА 

I  Семестар  

Задолжителни предмети 

КОД П Р Е Д М Е Т Кредит
и 

Часови+веж
би 

Вкупно 

 Апарати и  инструменти во  
оперативен блог  
со стерилизацијаи мониторинг 

5 2+2 30+30 

 Постапка со болен во оперативен 
блок 

5 2+2 30+30 

 Организација на работа и заштита 
во  оперативен блог 

6 2+3 30+45 

 Основи на инструментирање и  
Aсистирање 

8 3+3 45+45 

Изборни предмети-избира два 

 Нормативи и стандарди во  
оперативен блог 

3 2+0 30+0 

 Хигиена 3 2+0 30+0 

 Дезинфициенти и антисептици 3 2+0 30+0 

 Ургентни состојби-одбрани поглавја 3 2+0 30+0 

 Вкупно 3 13+10 345 

 
• IIСЕМЕСТАР 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

 

 

 

 

 

 Задолжителенстаж Денови часови ЕКТС 

1. Хируршкиоперативенблог 15              60  

2. Ортопедскотрауматолошкиблог 15 60  

3. Гинеколошки акушерски блог 15 60  

4. Хируршки блог во ОРЛ и 
Офталмологија 

15 60  

 Вкупно 60 300  20 

 Задолжителен 
специјалиастички труд 

15 75  10 

 Вкупно 75 375  30 



-Сви студиских програма су усклађени према Европски Кредит 

Трансвер Систему(ЕКТС),са циљ да  продуцирају особље које че 

бити едуцирано и специјализовано не само за наше потребе, 

наше институције али  и шире у свету. 

Организациона структура на факултету:  

Институти,Клиничка болница со клинички одделенија, Катедри 

 Центар за организирање последипломски и специјалистички 

студии. Институт за анатомија, патолошка анатомија и судска 

медицина ,Институт за медицинска физиологија и имунологија 

,Институт за хемија и биохемија ,Институт за  биологија , 

хистологија и ембриологија ,Институт за патолошка физиологија 

и нуклеарна медицина ,Институт за фармакологија и 

токсикологија ,Институт за социјална медицина, епидемиологија 

и биостатистика со медицинска информатика ,Институт за 

микробиологија со паразитологија ,Институт за  здравствена нега 

,Институт за психотерапија. 

Сарадња са клиничког центра 

Кроз клиничких одељења обавља високу диферинцирана  

здравствена  заштита из више гране медицине, обавља 

образовне и истраживачке активности, пружање функционалне 

повезаности активности, организује јединствени дијагностички 

лабораторијски рад, рендген-дијагностика, анестезиологију и 

реаниматолошка делатност, пријем и тријажу пацијената, 

обезбеџује лекова и санитетског материјала. Клинички 

одделенија во состав на клиничката болница. 

Катедре на ФМН, претстављају наставно-научна функционалне 

целине из соодветних наставно-научних  и здравствених области, 

коих  сачињавају наставно-научних чланова, научни радници и 



сарадници на факултету. Развој студијских програма и предмета 

одговарајуће научне области и перформансе у области основних 

и постдипломских студија, докторске студије, специјализације и 

суб-специјализације,континуиране медицинске едукације, и 

учествују у научном, медицинском и стручног рада. 

Редовних студената на Високој здравственој  школи обављају 

обавезна   стручна летњу праксу. Студенти  Медицинскок 

факултета у сагласности са студиским програмом  обављају 

праксу на неких од престижних медицински универзитетских 

центара. 

Практична  настава 

Специјализирана болница по кардиохирургија”Филип Втори”-

Скопје,ЈЗУ Клиничка болница Штип,Поликлинички центар “Д-р 

Панче Караѓозов”Штип,Регионален завод за здравствена 

заштита-Штип,Научно-истражувачки центар при Факултетот за 

природни и технички науки во Штип, ПЗУ,,Ремедика‘‘,  

ПЗУ,,Систина‘‘,МАНУ –Скопје,Универзитетска клиника Нинберг-

Германија и Универзитетска клиника Самара -Русија 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


