
ФАКУЛТЕТ  ЗА  МЕДИЦИНСКИ 

НАУКИ 

ПРОФ.ДР.ГОРДАНА ПАНОВА 



 Факултетот за Медицински науки е 

високообразовна установа која врши 

високообразовна, научноистражувачка и 

високостручна здравствена и апликативна 

дејност од областа на Медицинските науки 

 

 Факултетот за медицински науки  е единица  

во состав на Универзитетот „Гоце Делчев„ 

во Штип 
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Високообразовната-дејност на Факултетот 

се остварува преку универзитетски 

(академски) и стручни студии врз основа на 

акредитирани студиски програми 

 

 На  Факултетот  универзитетските 

(академски) студии се изведуваат низ три 

нивоа: 
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ПРВ ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ 

СТУДИИ 

Додипломски студии  на Медицински 

факултет (6 години, односно 12 семестри) 
 

  360 ЕКТС кредити 

 

  Доктор по медицина 

 

4 



ПРВ ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

(ВО ФАЗА НА АКРЕДИТАЦИЈА) 

Додипломски студии  на Стоматолошки  

факултет  (6 години, односно  12  семестри) 
 

360 ЕКТС кредити 
 

Дипломиран Доктор стоматолог 
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ПРВ ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

(ВО ФАЗА НА АКРЕДИТАЦИЈА) 

Додипломски студии  на Фармацевтски  

факултет  (5 години, односно  10  семестри) 
 

300 ЕКТС кредити 

 

Магистер  по фармација 
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ПРВ ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Додипломски студии на Високата здравствена 
школа (3 години, односно  6 семестри) 

 

 180 ЕКТС кредити  

     Дипломирана стручна мед. сестра/ техничар 

     Дипломиран стручен лаборант по медицинска 
лабораториска дијагностика и  

     Дипломиран стручен физиотерапевт 

     Дипломиран забен техничар-протетичар (во 
фаза на акредитација) 

     Дипломиран стручен техничар-оптометрист 
(во фаза на акредитација) 
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ВТОР ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

- Академски специјалистички студии  (1  год,  

    2  семестра - 60 ЕКТС кредити  

  - Академски  специјалист 

 

- Здравствени специјалистички студии  (од 3-7 г.) 

  - Специјалист по одредена специјалност 

 

- Субспецијалистички студии  (од 1 – 2 г.) 

  - Субспецијалист  по  одредена област 
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ВТОР ЦИКЛУС НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 

- Специјалистички стручни студии (1 година, 2 семестри) 

 

- 60 ЕКТС кредити 

 

-  Специјалист по одредена стручна област 
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 СТУДИСКА  ПРОГРАМА ЗА ДИПЛОМИРАНА  

СТРУЧНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР 
  

 

1.СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И  

НЕГА 

 2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА ИНСТРУМЕНТАРКА 

 3. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  ЗА АНЕСТЕТИЧАРКА 

4.СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 

5.СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  ЗА СЕМЕЈНА СЕСТРА И ПАТРОНАЖ
НА  НЕГА 

6.СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ЗАРАЗНИ И   

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

7. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА  ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ 

  

  
  

10.02.2014 
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3. АНЕСТЕТИЧАРКА 

 I  семестар  

  Задолжителни предмети 

1.Апарати, системи и мониторинг-   5    2+2        
(30+30) 

2. Реанимација – CPR                        6     3+2       
( 45+30) 

3.Анестезиолошки техники и  

видови  анестезија                             7     3+3        
(45+45) 

4.Седација и аналгезија                     6     3+2        
(45+30) 

  
 

10.02.2014 
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Изборни предмети-избира  два 

1.Ургентни состојби и компликации  

во анестезиологијата      3     2+0     (30+0) 
   

2.Припрема на болен за хируршка 
интервенција, преанестетичка 
медикација                     3      2+0    30+0 

3.Фармаколошка терапија на болка          
          3       2+0    30+0 

4.Труења со лекови         3      2+0     30+0 

  
Вкупно                                30            15+ 9             360   

 

10.02.2014 
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II  СЕМЕСТАР 

  

 Задолжителен  стаж         Денови   Часови   ЕКТС 

1.Анестезиологија со  

Реанимација                          60             300    20 

Задолжителен  

специјалистички труд            15         75           10 

Вкупно 

                                                75         3 75        30  

10.02.2014 
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СТУДИСКА  ПРОГРАМА ЗА ДИПЛОМИРАН СТРУЧЕН ЛАБОРАНТ ПО 
МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА 

 

1. СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА РАБОТА ВО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ 

2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА ТРАНСФУЗИОНИСТ 

3.СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА РАБОТА ВО МИКРОБИОЛОШКА   

ЛАБОРАТОРИЈА 

4. СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА РАБОТА ВО САНИТАРНО-
ХЕМИСКА  ЛАБОРАТОРИЈА 

  

СТУДИСКА  ПРОГРАМА ЗА ДИПЛОМИРАН СТРУЧЕН   

ФИЗИОТЕРАПЕВТ 

 

1. СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЈА И АКУПРЕСУРА 

2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЈА 

3. СПЕЦИЈАЛИЗИРАН  ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И КОРЕКЦИЈА 
НА ТЕЛЕСНИ ДЕФОРМИТЕТИ 

  

  
   

  

10.02.2014 
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ТРЕТ  ЦИКЛУС  -  ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

♠  Докторски студии  (3 години) 
 

♠ 3X60   ЕКТС кредити или вкупно 180  

ЕКТС кредити  
 

♠ Доктор  по  медицински  науки 

♠ Доктор  по  стоматолошки  науки 

♠ Доктор по фармацевтски науки 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА 

ФАКУЛТЕТОТ 

  Институти 

 

  Клиничка болница со клинички одделенија 

 

  Катедри 

 

  Центар за организирање последипломски и 

специјалистички студии 
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ИНСТИТУТИ 

 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 
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ИНСТИТУТИ  

 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 
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СОРАБОТКА СО КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА 

  Преку клиничките одделенија врши високо 
диферинцирана здравствена заштита од повеќе 
гранки на медицината, врши образовна и научно-
истражувачка дејност, обезбедува функционално 
поврзување на дејностите, организира единствена 
лабораториска дијагностичка дејност, рендген 
дијагностика, анестезиолошка и реаниматолошка 
дејност, прием и тријажа на болните, обезбедување со 
лекови и санитетски материјални  средства 

 

  Клиничкиот центар врши специјалистичко 
консултатитвна и болничка здравствена заштита 
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КЛИНИЧКИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО СОСТАВ 

НА КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА 

 Клиничко одделение за интерни болести 

 Клиничко одделение за хируршки болести 

 Клиничко одделение за ортопедија и трауматологија 

 Клиничко одделение за детски болести 

 Клиничко одделение за инфективни и фебрилни состојби 

 Клиничко одделение за кожни и венерични болести 

 Клиничко одделение за неврологија 

 Клиничко одделение за психијатрија 
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КЛИНИЧКИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО СОСТАВ 

НА КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА  

 Клиничко одделение за урологија 

 Клиничко одделение за анестезија, реанимација и интензивно 

лекување 

 Клиничко одделение за гинекологија и акушерство 

 Клиничко одделение за очни болести 

 Клиничко одделение за уво, нос и грло. 

 Клиничко одделение за ренгенологија 

 Клиничко-биохемиска лабораторија 

 Клиничко одделение за физикална медицина и рехабилитација 

 Клиничко одделение за ТБЦ 
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КАТЕДРИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

  Катедрата претставува наставно-научна функционална 
целина од соодветна наставно-научна и здравствена 
област, која ја сочинуваат наставно-научни, научни 
работници и соработници на факултетот 

 

 изготвување на студиските и предметните програми од 
соодветната научна област  

 

 организирање и извршување во доменот на 
додипломските и последипломските студии, докторските 
студии, специјализациите и субспецијализација 

 

 континуирана медицинска едукација, а учествува и во 
научната, здравствената и стручната работа 
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КАТЕДРИ НА ФАКУЛТЕТОТ 

  Со катедрата раководи шеф од редот на наставно-

научните соработници со мандат од две години, со право 

на повторен избор 

 

  Шефот на катедрата го избираат наставно-научните 

работници од катедрата со тајно гласање  

 

  Одлуката за избор се донесува со мнозинство на гласови 

од бројот на научно-наставните работници 

 

24 



НА ФАКУЛТЕТОТ ПОСТОЈАТ СЛЕДНИВЕ 

КАТЕДРИ: 

 Катедра за интерна медицина 

 Катедра за педијатрија 

 Катедра за инфективни болести 

 Катедра за неврологија,  

 Катедра за онкологија и радиотерапија 

 Катедра за хирургија 

 Катедра за ортопедија и трауматологија 

 Катедра за трансфузиологија 
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 Катедра за офталмологија 
 

 Катедра за оториноларингологија 
 

 Катедра за дерматовенерологија 
 

 Катедра за гинекологија и акушерство 
 

 Катедра за анестезиологија со реанимација 
 

 Катедра за физикална медицина и рехабилитација 
 

 Катедра за  социјална медицина, хигиена, епидемиологија и 

биостатистика со медицинска информатика 
 

 Катедра за психијатрија и психотерапија 
 

 Катедра за хемија и биохемија 
 

 Катедра за анатомија 
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 Катедра за физиологија 
 

 Катедра за  имунологија 
 

 Катедра за  фармакологија со токсикологија 
 

 Катедра за биологија и медицинска генетика,  
 

 Катедра за микробиологија со паразитологија 
 

 Катедра за хистологија со ембриологија 
 

 Катедра за  патолошка анатомија 
 

 Катедра за патолошка физиологија и нуклеарна медицина 
 

 Катедра по судска медицина и медицинска етика 
 

 Катедра за  радиологија 
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ОРГАНИ НА ФАКУЛТЕТОТ се: Наставно-
научен совет, декан и Деканска управа 

 

Покрај погоренаведената раководна структура 
Факултетот има: 
 Факултетски кредит координатор 

 Раководител на постдипломски студии 

 Секретар на постдипломски студии 

 Раководител на докторски студии 

 Секретар на докторски студии 

 Раководител на специјалистички и субспецијалистички 
студии 

 Секретар на специјалистички и субспецијалистички  
студии 

 Координатор за тригодишните стручни студии 
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ДЕКАН 

 

        проф. д-р Никола Камчев 
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НАСТАВЕН  КАДАР 

  Редовно вработени: 

 Декан: проф. д-р Никола Камчев 

 Продекан: проф. д-р Ѓорѓи Шуманов 

 проф. д-р Гордана Панова 

 проф. д-р Биљана Ѓорѓеска 

 проф. д-р Стефан  Петрушев  

 проф. д-р Никола Силјановски 

 доц. д-р Зора Узуноска 

 доц. д-р Стојан Рендевски 

 Доц.Д-р Невенка Величкова 

 предавач  м-р Ленче Николовска 

 предавач м-р Виолета Џидрова 

 30 



Асистенти: 

 Васка Панева 

Помлади асистенти: 

 Марина Данилова 

 Катарина Смилков 

 Даринка Ѓоргиева 

 Мире Спасов 

 Евица Бојаџиева 

 Мелса Стефановска 

 Даница Дончовска 

 Киро Папакоча 

 

 Валентина Велкоска Накова 

 Ангела Маролова 

 Тоше Крстев 

 Мишко Милев 

 Гордана Камчева 

 Марија Караколевска 

 Марија Димитровска 

 Андријана Штерјовска- 

 Алексоска 

 Стеван Петровски 

 Елена Јовева 

 Александар  Серафимов 

 Технички секретар: Бистра 

Василева 
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КАБИНЕТ  ПО  АНАТОМИЈА 
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КАБИНЕТ  ПО  БИОЛОГИЈА  И  ХИСТОЛОГИЈА 
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ПРЕДАВАЛНИ 
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ПРОЕКТ ЗА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 
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ДОБИВАЊЕ ПОТПИС И СТЕКНУВАЊЕ 

КРЕДИТИ 

 
 континуирано да ја следење на  теоретската и 

практичната настава 

 

 редовно присуство на предвидените колоквиуми 

 

  изготвување на  семинарски работи однапред утврдени 
од страна на предметните наставници 

 

 По стекнувањето на соодветниот број на кредити, 
добиваат потписи од секој предметен наставник и врз 
база на нив го заверуваат тековниот семестар 

 



Формулирање на крајната оценка: 

 

 редoвност во предавањата и анагажираност за 

време на практичната настава, т.е вежби 

 

 успехот од положените колоквиуми ( од 1-3 за 

секој предмет 

 

 учество во проектни активности, како и 

изработка на семинарски работи 

 

 успехот  на завршниот испит 



ОЦЕНУВАЊЕ 

 
Поени Од-до Критериуми  

 

оцена 

 

Предавања 0-10 91-100 10 

Вежби 0-10 81-90 9 

Колоквиум 0-20 71-80 8 

Колоквиум 0-20 61-70 7 

Семинарска 0-10 51-60  6 

Вкупно 0-70 70% Под 50 Не го 

положил 

испитот 

Завршен 30 30% 



КОНТИНУИРАНИ ПРОВЕРКИ 

(КОЛОКВИУМИ) 

 

Писмен  (20 прашања)  

 10  на заокружување (0,5 бодови) 

  5  со надополнување (1 бод) 

  5 со давање на целосен одговор на соодветното 

прашање (2 бода) 

 



Студентот кој не стекнал право да се јави 
на завршен или комплетен завршен испит  
задолжително повторно го запишува 
предметот во наредната учебна година, 
кога е должен да  ги полага колоквиумите 
во за нив определени колкоквиумски 
надели за да стекне право да се јави на 
завршен или комплетно завршен испит во 
испитните сесии 



    Доколку студентот има 

неположени испити од непарниот 

семестар тој е обврзан  истите 

повторно да ги запише и слуша 

наредната академска годинa, но со 

запишани максимум 42 кредити 



   За повторно слушање на 

предметите студентот плаќа и 

паричен надоместок  кој се  одредува 

според бројот на кредитите што ги 

носи сооодветниот предмет 



    

-Редовните студенти на Високата  

здравствена  школа обавуваат задолжителна 

 стручна летна пракса  

-Студентите  на Медицинскиот факултет  

во согласност со студискиот програм   

обавуваат пракса на некои од престижните 

 медицински универзитетски центри 



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 
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СОРАБОТКА И РАЗМЕНА НА СТУДЕНТИ 

 Медицински Универзитет Самара, Русија 

 Медицински Универзитет, Нинберг, Германија 

 

 Визитинг  професори од странство: 

 проф.д-р Гинтер Никлевски 

 проф. д-р Кнегиња Рихтер - Соколовска 
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Ви посакуваме 



 

  
Успех 



 

 

  

Среќа  



 

 

 Реализирање на Вашите 

 желби и идеи 



ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО!!! 
 

10.02.2014 
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