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1. ВОВЕД 

 

1.1.  Самоевалуација - цел и начин на спроведување на постапката 

Самоевалуацијата на Научниот институт за тутун-Прилеп претставува континуиран 
процес на следење и проценка на квалитетот на наставно-образовниот на вториот и 
третиот циклус академски студии на сите акредитирани студиски програми на наведените 
циклуси. Но, бидејќи во  оваа институција наствно ообразовниот процес е детерминиран и 
нераскинливо поврзан со научноистражувачката и апликативната дејност,  
самоевалуацијата дава јасна и реална слика за квалитетот на високообразовната дејност во 
рамките на сеопфатното функционирање на оваа научна установа (што ја прави 
специфична единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола). 

Самоевалуацијата на Научниот институт за тутун-Прилеп за академските 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 година е реализирана во рамките на самоевалуацијата на 
УКЛО-Битола и ги анализира четирите клучни подрачја за внатрешно обезбедување и 
унапредување на квалитетот во работењето: Организациски менаџмент и изведување,  
Настава и учење, Истражување, развој и/или креативни активности и Опшествена 
оправданост.  

Таа се одвиваше преку квантитативна анализа и критична проценка, како и 
примена на SWOT- анализа. Со детреминација и анализа на силните, слабите страни, како 
и можностите и заканите, ќе се утврдат идните насоки, мерките за надминување на 
слабостите и опасностите и за подобрување или ревитализирање на силните страни. Со 
акциониот план ќе се утврдат идните активности за надминување на слабостите заедно со 
планираните рокови и ресурси.  

На тој начин, овој процес би придонел за континуирано  зголемување на 
квалитетот на наставно-образовниот процес, научно-истражувачката дејност, квалитетот 
на академскиот кадар, организациските и материјално-техничките услови и сите други 
елементи за што поуспешно функционирање на оваа единица на Универзитетот. Исто 
така, сметаме дека самоевалуацијата уште еднаш ќе ја истакне конкурентноста на 
нашите студиски програми во едуцирањето на кадри за добивање на современи теоретски 
но уште повеќе- практични вештини од соодветната област но и ќе помогне овие 
студиски програми со едуцираните кадри да добијат поголемо значење во линкот 
образовен процес  - стопанството.    

Процесот на самоевалуација го организираше и реализираше Комисија за 
самоевалуација на Научниот институт за тутун-Прилеп. Но, свој придонес, со максимална 
акооперативност дадоа сите вработени – од директор, наставно- научен кадар до 
административната служба.  
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1. 2.  Комисија за самоевалуција 

Научниот совет на Научниот институт за тутун-Прилеп донесе Одлука бр. 16-353/5 од 
05.05.2017 год. со која се определува Комисија за самоевалуација, во состав:  
 

1.Проф. д-р Биљана Гвероска, претседател 
2. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска, член 
3. Проф.д-р Валентина Пеливаноска, член 
4.Проф. д-р Марија Србиноска, член 
5. Проф. д-р Весна Крстеска, член 
6. Доц. д-р Силвана Пашовска, член 
 

7.Дипл. змјоделски инженер Зоран Миленскоски, студент, член 
 

2. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕДИНИЦАТА 

2.1 Основање и развој 

Научниот институт за тутун-Прилеп е првата научноистражувачка институција на 
Балканот. Нејзиното 90 годишно постоење и активност се карактеризира со перманентен 
развој во сите сегменти на опшественото постоење кој е проследен со обезбедување 
квалитет во научноистражувачката, апликативната, производната, но и образовната 
дејност. 

Научноистражувачката дејност е синоним за постоењето на оваа институција. 
Всушност, нејзиното основање ја оправдува потребата за истражување на оваа култура 
која сé до денес е на прво место по стопанското и социоекономското значење за                        
Р. Македонија. Развојот на оваа дејност се потврдува во 2008год. со акредитација според 
стандардот МКС EN ISO / IEC 17025:2006 (Сертификат за акредитација бр.ЛТ-012 од 
Институтот за акредитација на Р. Македонија) за четири лаборатории (L01, L02, L03 и 
L04) а во 2016год. акредитирана е и нова лабораторија- L05. 

 Акредитираните лаборатории се: 
 

L01- Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија. 
L02 -Лабораторија за контрола на квалитетот на почвата, водата, ѓубривата и растителениот 
материјал. 
L03- Лабораторија за контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи 
L04- Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунската суровина. 
L05- Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата 
 

 
Во академската 2019/2020 акредитацијата на лабораториите треба да обезбедат 

премини кон новиот стандард МКС EN ISO / IEC 17025:20018. Надзорното оценување 
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беше успешно реализирано и во услови на светската пандемија од  COVID 19, со 
користење на е-технологијата (Microsoft Teams).  

 
Научноистражувачката дејност се одвива во повеќе области а нејзиното влијание се 

манифестира во унапредување на производството, обработката и економиката на тутунот. 
Доказ за тоа е производството на нови, посупериорни сорти тутун, примена на современи 
агротехнички мерки, примена на принципите на интегрална заштита, подобрување на 
економскиот ефект од производството и др. 

Примената на науката е имплементирано пред сé во производството на тутунско 
семе. Според Законот за семе и саден материјал, Научниот институт за тутун-Прилеп е 
единствена овластена  институција за производство, доработка и дистрибуција на 
семенски материјал од тутун. Но, науката има влијание и во апликативната дејност – 
законски обврски со тутунските компании но и решавање на проблеми во целокупното 
тутунско стопанство на Р. Македонија.  

Имплементација на современите научноистражувачки резултати, знаења и 
материјално-техничките можности се врши со дисеминација на истите преку образование 
на млади луѓе.  Кон долгорочната мисија на Научниот институт за тутун-Прилеп се 
приклучува и високообразовната дејност. Истиот започнува во 1994 година, со 
воведување на докторски студии. 

 

Во 1998 год. од Министерството за образование и физичка култура  дадена е 
согласност за општествено-економската оправданост за организирање на последипломски 
студии на група Производство на тутун и Обработка и преработка на тутун, и одобрување 
на нивните наставни програми.  

Во 2012 година согласно Законот за високо образование на Р. Македонија извршено 
е усогласување на студиските програми со Единствениот Кредит Трансфер Систем 
(ЕКТС).Академските звања  

Во 2017 година извршена е повторна акредитација на истите студиски програми на 
вториот циклс академски студии и акредитирана е нова студиска програма 
Агроменаџмент во тутунското стопанство.  

 

Докторските студии се одвиваат континуирано од 1994год. Во 2016 год. 
акредитирана е студиска програма за трет циклус академски студии - Технологија на 
производство и обработка на тутун и производи од тутун  а во  2019 год. извршена е 
повторна акредитација, со елаборат кој претставуава усогласување со новиот Закон за 
високо образование. 

 
 

 2.2.  Статус 

Со Одлука на Владата на Р. Македонија бр. 19-6922/1-08 од 13.11.2009 год., 
согласно чл.46 од Законот за научноистражувачка дејност (Сл.весник на Р. Македонија 
46/2008) и Законот за високото образование (Сл.весник на Р. Македонија 35/2008, 
103/2008, и 26/2009) ЈНУ Институт за тутун-Прилеп стана единица на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски”-Битола и го доби новиот назив Универзитетот “Св. Климент 
Охридски”-Битола, Научен институт за тутун-Прилеп. 
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2.3. Студии 

Во Научниот институт за тутун –Прилеп се врши високообразовната дејност на втор и 
трет циклус академски студии. Одржливоста на студиските програми, реализација на 
наставата и поставените образовни цели се обезбедува со сите елементи на работењето на 
Научниот институт за тутун-Прилеп. 

Сите студиски програми се акредитирани и имаат решение за почеток со работа од 
Одборот за акредитација на високото образование на Р. Македонија. 

Процесот на организирање на постдипломски студии започна во 1994 година, со 
воведување на докторски студии. 

 Во 1998 год. од Министерството за образование и физичка култура (Решение бр. 12-
3063/3 од 15.07.1998 год.) дадена е согласност за општествено-економската оправданост за 
организирање на последипломски студии на група Производство на тутун и Обработка и 
преработка на тутун, а со Решение бр. 12-3063/5 од 15.07.1998 година - за одобрување на 
нивните наставни програми.  

Во 2012 година согласно Законот за високо образование на Р. Македонија извршено 
е усогласување на студиските програми со Единствениот Кредит Трансфер Систем 
(ЕКТС). 

Во 2017 година извршена е повторна акредитација на истите студиски програми на 
вториот циклс академски студии. Исто така, акредитирана е нова студиска програма- 
Агроменаџмент во тутунското стопанство. 

Стекнатото звање според реакредитаијата (од академската 2017/2018; за сите студиски 
програми) е исто така усогласено според Фраскатиевата класифиација.   

 

Докторските студии се одвиваат континуирано.  Во 2016 год. акредитирана е 
студиска програма за трет циклус академски студии - Технологија на производство и 
обработка на тутун и производи од тутун од страна на Одборот за акредитација на 
високото образование на Р. Македонија (Решение за почеток со работа бр. 16 1240/2 од 
28.12.2016год.). Во 2019 год. извршена е повторна акредитација на студиската програма за 
трет циклус академски студии, чиј елаборат претсвуава усогласување со новиот Закон за 
високо образование  

 
 

2. 4.  Акредитирани студиски програми 
(во академските години вклучени во периодот на самоевалуација)  
 
                                2.4.1.  Втор циклус академски студии 
 
 Производство на тутун -  едногодишни (60 ЕКТС кредити) 
 Производство на тутун -  двeгодишни (120 ЕКТС кредити) 
  

 
 Одбор за акредитација на високото образование на Р. Македонија /решение за   

            Акредитација 17  -454/15   и  17  -454/16  од 12.07.2017 
           Почеток со работа 08-1448/1 од  18.10.2017 и 14 260/ 1 од 14.03.2018год. 
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 Научни подрачја: 4-Биотехнички науки, 1-Природно-математички науки и  
          5-Опшествени науки 

Академско звање: Магистер по биотехнички науки, област производство на тутун 
 

Профилира кадри за потребите на тутунското стопанство и бизнис секторот во 
согласност со концептот на модерното универзитетско  образование, според кој 
студентите се стекнуваат со знаења и вештини за  работење во областа на 
производството на тутун. 

 Обработка и преработка на тутун – едногодишни (60 ЕКТС кредити) 
 Обработка и преработка на тутун – двeгодишни (120 ЕКТС кредити) 

 
 Одбор за акредитација на високото образование на Р. Македонија /решение за   

 
 

 Акредитација 17  -454/13 и 17  -454/14  од 12.07.2017год 
           Почеток со работа 08-1448/1 од  18.10.2017 
 
 

Научни подрачја: 4-Биотехнички науки, 2 - Техничко-технолошки  
Академско звање: Магистер по биотехнички науки, област обработка и преработка на тутун 
 

Ова студиската програма има за цел кандидатите да се стекнат со што е можно 
подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од областа на обработката 
и преработката на тутун. 
 

 
 Агроменаџмент во тутунското стопанство - едногодишни академски студи      

                                                                                         (60 ЕКТС кредити) 
 

 Одбор за акредитација на високото образование на Р. Македонија /решение 
 

Акредитација 17  -454/17   од 12.07.2017год.  
Почеток со работа 08-1448/1 од  18.10.2017 

 
Научни подрачја: 4-Биотехнички науки, 1-Природно-математички науки и  

          5-Опшествени науки 
Академско звање: Магистер по биотехнички науки,  
                   област - менаџмент во производството и обработката на тутун                          

 
Овозможува знаења и вештини од менаџирањето на сите сегменти од производството 

и обработката на тутунот.  
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                              2.4.2 Трет циклус академски студии 
 
 

 Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун 
                                                                     (докторски студии, 180 ЕКТС кредити) 

 
 Одбор за акредитација на високото образование на Р. Македонија /решение  

          Акредитација Бр. 1409- 8/3 од 15.04.2019год. 
          Почеток со работа - Бр. 08-1228 / 1 од 2.10.2019) 
 

Научни подрачја: 4-Биотехнички науки, 1-Природно-математички науки и  
          5-Опшествени науки 

 

Академско звање: Доктор по биотехнички науки, област обработка и преработка на тутун 
                                   oбласт – индустриски култури 
 

2.5. Структура на студиските програми 
       
 Производство на тутун 
 

http://www.tip.edu.mk/files/2018/II/elabort‐ednogodishni‐PT.pdf 
 
http://www.tip.edu.mk/files/2018/II/elabort‐dvegodishni‐PT.pdf 
 
  

Обработка и преработка на тутун 
 

http://www.tip.edu.mk/files/2018/II/elabort‐ednogodishni‐OPT.pdf 
 
http://www.tip.edu.mk/files/2018/II/elabort‐dvegodishni‐OPT.pdf 
 

Агроменаџмент во тутунското стопанство 
 

http://www.tip.edu.mk/files/programi/Agromenadzment.pdf 
 

 
 
Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун  

 

         http://www.tip.edu.mk/files/programi/elaborat‐tehnologijaIIciklus‐2019.pdf 
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3. АНАЛИЗА НА ЦЕЛОКУПНОТО РАБОТЕЊЕ НА ЕДИНИЦАТА 

ОЦЕНКА НА ОБЛАСТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

3.1.1 Развој и стратегија на единицата 

Научниот институт за тутун –Прилеп целосно ја подржува политиката и стратегијата 
на Универзитетот за организирање на современи и флексибилни студии за профилирање 
на високо стручни кадри. Стимулира ефикасен трансфер на знаење и професионална 
стручност од академската средина кон индустријата и активно учество во севкупниот 
развој на Република Северна Македонија. Преку својата научна и образовна дејност 
целосно е вклучен во пренос на знаења, искуства и технологии во процесот на 
производството, индустриската обработка, преработка и економика на тутунот. Учествува 
во зачувување и градење на достоинството на професијата, во развивање и унапредување 
на моралните вредности и го промовира знаењето како највисока човечка вредност. Исто 
така негова стратегија е задржување на континуитетот на развој како во 
научноистражувачката, така и во образовната дејност и негово конкурентско 
позиционирање во високообразовниот простор на Р. Македонија. 
- мисија 

Научниот институт за тутун –Прилеп преку образовната дејност, односно студиските 
програми на вториот и третиот циклус академски студии едуцира кадри за потребите на 
тутунското стопанство и бизнис секторот во согласност со концептот на модерното 
универзитетско образование, според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини 
за  работење во повеќе сфери од општественото живеење.   

Деведесетгодишното опстојување во науката ја детерминира и мисијата за 
дисеминација и апликација на научноистражувачките резултати на младите кадри. За таа 
цел, НИТП ќе ја продолжи таа мисија во образовната дејност со обезбедувње  перманентни 
квалитетни и креативни наставни програми. Исто така и перманентно усовршување на 
наставниот кадар пред сé во научноистражувачката дејност и пренос на ускуствата и 
знаењата кон младите кадри.  
- визија 

Вториот и третиот циклус академски студии има цел кандидатите да се стекнат со 
што е можно подобра комбинација на теоретско, практично и стручно знаење од 
избраната област, така што како магистри по биотехничките науки и доктори по 
земјоделски науки во областите  производството, обработката и преработката на тутун и 
агроменаџмент стекнуваат  современи теоретски и практични вештини од овие области.  

Визијата на НИТП-Прилеп за организирање на современи студиски програми 
согласно Европскиот Кредит Трансфер систем, генерирање на знаења, способности и 
вештини со кои студентите кои ќе се профилираат во успешни научници но и способни 
инженери од областите на биотехничките науки. Таа визија НИТП ја продлабочува со 
зајакнување на атрактивноста на студиските програми кои ќе претставуваат нови 
можности во кариерата и бизнисот.   
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НИТП има визија да стане препознатлив по квалитетното образование кое ќе 
резултира во кадри конкурентни на пазарот на трудот.  

 
- систем на следење на нивна реализација 
 Доказ за оправданоста, но и остварувањето на зацртаните цели и мисија на 
Научниот институт за туутн-Прилеп во однос на целите и мисијата во образовната дејност 
е постојаноста соработка со студентите кои магистрирале или докторирале на наведените 
студиските програми. Стручноста и успехот во разрешување на проблемите но и 
креативноста  во нивниот професионален ангажман претставуваат мотив за продолжување 
но и постојано развивање на образовната дејност.  

НИТП ја согледува потребата од зајакнување на научно-истражувачки потенцијал, 
зголемена иновативност во зацврстувањето на опшественото значење на тутунската 
култура како и континуирана иновативност и креирање на нови студиски програми.  
 

3.1.2. Управување, внатрешно обезбедување на квалитетот и  
                    култура на квалитетот 
 

3.1.2.1   Организациона структура 
 

Следејќи ги сите промени на опшествената состојба, Советот на Научниот 
институт за тутун - Прилеп на 5та седницата одржана на ден 05.05.2017г., донесе 
Правилник за внатрешната организација на Научниот институт за тутун- Прилеп во состав 
на УКЛО Битола. Според истиот, за остварување на својата научноистражувачка, 
високообразовна и применувачка, односно апликативна високостручна дејност, во 
Институтот се организираат следните организациони единици:  

- Научни, односно наставно научни организациони единици и  
 - стручни служби. 
Научни, односно наставно научни организациони единици се одделенија, 

лаборатории и службата за производство на тутунско семе и тутун. 
Стручни служби во Институтот се: Стручна и административна служба – 

Секретаријат и  Служба за финансиско, сметководствено и комерцијално работење. 
Во НИТП постојат 6 одделенија.  Во состав на 5 одделенија постојат акредитирани 

лаборатории за: контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија; - контрола на 
квалитетот за почва, ѓубрива и растителен материјал; - контрола на квалитетот на тутун и 
тутунски производи; - контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина и 
контрола на здравјето на растенијата. Во состав на 5 одделенија постојат акредитирани 
лаборатории (на стр. 2). 

Одделенијата ги вршаат работите кои се однесуваат на: остварување 
научноистрастражувачка, применувачка (апликативна) и наставно-образовнадејност во 
рамки на научноистражувачките подрачја, полиња; соработка при изготвување и 
реализација на научноистражувачки, апликативни проекти и трудови, како и студиски 
програми; развивање на научни дисциплини на кои се темелат студиските програми и на 
дисциплини со сродни или интердисциплинарно поврзани области;пренесување на 
научноистражувачките достигнувања во наставно-образовниот процес; водeње грижа за 
научно – стручно усовршување на наставно-научниот и соработничкиот кадар; 
предлагање учебници, учебни помагала и стручна литература од својата област. 
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Службата за производство на тутунско семе и тутун ги извршува сите дејности 
околу производството како и дистрибуција на тутунското семе. Но, со помош на оваа 
служба се изведуваат сите научноистражувачки проекти и трудови,  што значи дека таа 
има огромна улога и за изведувањето на наставата, особено практичната работа. 

 

3.1.2.2.  Управување со Научниот институт за тутун-Прилеп 
 

Органи на управување и раководење на Институтот се Советот, директорот и 
Научниот совет:  

-Советот е орган на управување на Институтот 
-Директорот е раководен орган на Институтот 
-Научниот совет е стручен орган на Институтот  
Со одделенијата и акредитираните лаборатории управуваат раководители.  
Со Стручната и административна служба на Институтот - Секретаријат   раководи  
Секретарот на Институтот.  

- Советот на Научниот институт за тутун-Прилеп го сочинуваат директорот, 
заменикот директор и раководителите на научно-наставните одделенија. 
Моментално, покрај директорот и заменик директорот во Советот учествуваат 6 
раководители на постојните одделенија. Во работата учествува и Секретарот на 
институтот, без право на одлучување. 

- Директорот е раководен орган на Институтот кој има надлежности утврдени со 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на  Научниот институт за тутун-
Прилеп. 

- Научниот совет го сочинуваат 15 наставници (составот не е променет во трите 
академски години од периодот на самоевалуација) и има надлежности утврдени со 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на  Научниот институт за тутун-
Прилеп. 
Студентите учествуваат во Научниот совет на институтот и се избираат согласно  
Статутот на Универзитетот и Правилникот.  
 
 

За сите прашања поврзани со организацијата и реализацијата на наставата од втор 
циклус студии функционира Совет на 2 циклус (формиран согласно член 8 од 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор 
циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола од 2019год.,) со 
надлежности утврдени со член 11 од истиот правилник. 

За секоја студиска програма се избираат раководители од редот на наставниците на 
вториот цуклус на студиии. Секретарот на Институтот е секретар и на втриот циклус 
акдемски студии. 

 

За целосна организација и реализација на студиите од трет циклус во Научниот 
институт функционира Совет на докторски студии (формиран според член 46 од 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет 
циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола од 2019год.) со 
надлежности утврдени со член 48 од истиот правилник. 
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3.1.2.3. Внатрешно обезбедување на квалитетот 
 

Научниот институт за тутун-Прилеп како единица на УКЛО Битола спроведува 
самоевалуација според член 192 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – 
Битола: на интервали од најмногу три студиски години, врз основа на Законот за високото 
образование, Статутот на УКЛО, Правилникот за обезбедување на квалитет на 
Универзитетот и Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на 
квалитетот на Универзитетот, кои ги донесува Универзитетскиот сенат во согласност со 
Правилникот за стандардите и постапката за самоевалуација и надворешна евалуација кој 
го донесува Националниот совет за високо образование. 

За практично имплементирање на Статутот на Универзитетот и другите општи 
акти се користат бројни упатства и одлуки донесени од страна на надлежните органи.  

Самоевалуацијата ја спроведува и реализира комисија за самоевалуација која е 
избрана и работи врз основа на одредбите од Статутот на Универзитетот од 2008 год (член 
144-148). Таа изготвува извештај за самоевалуација со кој се опфатени сите чинители на 
наставно-научната дејност, врз основа на  јасни формулации на целта. Со извештајот се 
прави оценка на состојбата и се даваат предлози за подобрување на наставниот процес. Со 
самоевалуацијата се обезбедува внатрешен систем за квалитет на единицата на 
Универзитетот. Истиот се објавува на web страната на Институтот. Резултатите од оваа 
единица се составен дел на Извештајот за самоевалуација на  Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола. 

Поради многу малиот број на студенти, како и менторскиот тип на настава,  
спроведувањето на студентската анкета е нереално и неоправдано.  

Менторскиот тип на настава пред сé и малиот број студенти од една страна, 
како и добрите просторни услови и електронска комуникација, овозможија 
континуитет во образовниот процес во услови на светската пандемија COVID 19 .  

Исто така, условите за практична и теренска настава, односно можноста за 
изведување на опити во поле, придонесоа започнатите истражувања од страна на 
студентите да се одвиваат непречено (и во овие услови - со максимално почитување на 
мерките за спречување ширењето на заразата пропишани од Владата на Р. С. 
Македонија). 

Според тоа, Научниот институт за тутун-Прилеп има услови за одвивање на 
сите сегменти на образовниот процес и во услови на  светската пандемија COVID 19. 

 

3.1.3. Човечки ресурси 

- Во 2017/2018  (Производство на тутун-едногодишна ст. програма и Агроменаџмент 
во тутунското стопанство) учествуваат  9 редовни и 2 вонредни професори. 
Доцентите се за 1 повеќе во последната ст.програма (2 во Производство на тутун).  
На студиската програма Обработка и преработка на тутун (едногодишна) 
учествуваат нешто помал број редовни професори – 6, само 1 вонреден професор и 
3 доценти.  

- Бројот на редовните професори останува ист и во наредните академски години 
(2018/2019 и 2019/2020) на сите студиски програми од втор циклус.  
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- Бројот на вонредните професори се зголемува за сметка на бројот на доценти-на 
сите ст. програми.  

- Академскиот кадар е вклучен најмногу на ст. програма Агроменаџмент во 
тутунското стопанство, поточно има поголем број на вонредни, односно доценти.  

- Во последните академски години се забележува во овие наставно-научни звања, 
односно избор на доцентите во редони професори.  

- Наставниот кадар е вклучен и во третиот циклус академски студии. Во првите 
академски години учествувале само редовните професори (11) но со повторната 
акредитација на докторските студии се вклучуваат и 4 вонредни професори и 1 
доцент.  

- Само 1 редовен професор е ангажиран на ст. програма Агроменаџмент во 
тутунското стопанство, како и на ст. програма за трет циклус (последните две акад. 
Години). Останатиот наставен кадар е вработен во Научниот институт за тутун-
Прилеп.  

- Академскиот кадар на едногодишните студиски програми  Производство на тутун-
едногодишна и Обработка и преработка на тутун е внесен во елаборатите за 
двегодишните студии на двете ст. програми. Но, за жал, на двегодишните ст. 
програми не е запишан воопшто ниту еден студент. Од таа причина, тие не се 
обработувани како одделни ст. програми (нема одделни Анекс табели).  
-Во однос на старосната структура се забележува дека таа се зголемува кај целиот 

академски кадар, особено кај редовните професори  и постојано се зголемува од 58 до 
60. Мал е бројот на доценти, а воопшто нема соработнички кадар. 

 

- Најголем број од наставниците се вработени во Институтот на определено време. 
Со новиот Закон за високо образование редовните професори кои се прв пат 
избрани во ова звање добија решенија за вработување на неопределено време, со 
што звањето се задржува доживотно. 

- Бројот на студенти е многу мал, па оттука и соодносот на бројот на студенти 
запишани на втор и трет циклус студии вкупно изнесува 0,06 - 0,08. 
 

- Бројот на ментори за ст. програми Произвоство на тутун и Агроменаџмент во 
тутунското стопанство се зголемил од 10 (2017/2018) на 12 во последните две 
академски години.  
Најмал е бројот на ментори за ст. програма Обработка и преработка на тутун -9.  

Во академските 2017/2018 и 2018/2019 има 11 ментори за трет циклус. Но,  при  
повторната акредитација на докторските студии, 7 наставници имаат право на 
менторство (Според решенијата од Одборот за акредитација на високото 
образование ).  

- Наставниот кадар со свои научни трудови учествува на разни симпозиуми и 
конференции во земјава и странство. Од 2017/2018 кон 2018/2019 год (по ст. 
програми) се забележува извесно зголемување на учествата. Но, во 2019/2020 год. 
тој број се намалува, што секако се должи на новонастанатата ситуација со 
светската пандемија и следствено, неодржувањето на такви научни собири. На пр. 
Кај двата циклуси тој број се намалил од 46 (45) во 2018/2019 на 26 во 2019/2020. 
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- Бројот на учество на конференции е нешто поголем од тој на симпозиуми кај двата 
циклуси. Бројот на конференции по години изнесува 22-(24); 27 13, а на 
симпозиуми 20-16 ()17) -10. Сепак, најголем број учества на конференции, 
симпозиуми и семинари има во академската 2018/2019год. 

- Со оглед на големото користење на фотографии со кои се прикажуваат и 
верификуваат резултатите од истражувањата, најзастапена е постер презентацијата. 
Наставниот кадар во трите академски години има 51 постер презентации. Бројот на  
усните излагања изнесува 23. Но, се чини дека поголем е бројот на вакви излагања 
кои се однесуваат за вториот циклус отколку на третиот (44 постер и 15 усни 
излагања). Тоа може да биде и резултат на поголемиот ангажман во однос на  
вториот циклус.  

- Ментори на одбранети магистерски трудови во трите академски години има 4, а  –
на докторски трудови - 1. 

 

- Во академската 2017/2018 год. објавени се 48  трудови во  научни списанија и 9  
како други трудови и публикации. Во 2018/2019 објавени се 32 во научни списанија 
а 28 -други трудови и публикации. Новонастанатата ситуација во академската 
2019/2020год. и тука има свое влијание, па бројот на објавени трудови е помал во 
споредба со тој во претходните години.  
Ако се анализираат овие податоци, поточно, се споредат во двата последни 
периоди на самоевалуација, при оваа самоевалуација се забележува пораст на 
објавените трудови (во претходната самоевалуација 23 во научни списанија и 26 
други трудови и публикации).  
И тука се чини дека поголем е бројот на објавени трудови и публикации кои се 
однесуваат за вториот отколку на третиот циклус. 

- Наставниот кадар, согласно научноистражувачката дејност на Институтот,  
учествувал во 14 апликативни проекти со домашни институции и 1 
научноистражувачки проект во меѓународна организација.  
 

- Научниот институт за тутун-Прилеп во трите академски години нема организирано 
конференција, но научниот кадар учествуваше на симпозиуми во организација на 
меѓународни организации чија  членка е Институтот (CORESTA, која ги обединува 
истражувачите на тутун, AERET – Европска асоцијација за испитување на тутунот 
и ITGA која ги обединува производителите и истражувачите на ориенталски 
тутуни).  
 

- Академскиот кадар од НИТП како и студентите имаат пристап до информациските 
бази на МЕБ (2) но и други бази кои ги користи како  членка на меѓународните 
организации (2). Во последните две академски години, преку УКЛО се зголемува 
бројот на информациски бази за сите наставници. 
 

На институтите лицата кои вршат научноистражувачка дејност се избираат во научни 
звања, според Законот за научноистражувачка дејност (член 3 од Општите одредби на 
Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола). 
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Научните звања се еквивалентини на наставно-научните звања според одредбите од 
член 183 од Законот за високо образование (Сл.весник бр.82/18, мај 2018) и 67 од Законот 
за научноистражувачка дејност (Сл.весник бр.46/08 од 07.04.2008) и согласно тие одредби 
не смее да се врши двојно избирање во звања. 

 

3.1.4. Информациски систем 

Во претходната самоевалуација во Научниот институт за туутн-Прилеп немаше 
воспоставен IKnow систем. Но, залагајќи се за осовременување на наставниот процес и 
следење на современите текови на академското образование, а пред се обезбедување 
квалитет во високото образование, IКnow системот е имплементиран и функционален. 
Исто така се внесуваат сите потребни измени и барања.  

 

Настојувањата од страна на НИТП - за што поголемо користење на истиот од 
страна на наставниците, но и студентите се навистина големи. Но, сепак, може да се каже 
дека истиот не се  користи во доволна мера. Основна причина за тоа е малиот број 
студенти (но и лежерност во однос на испитните сесии, уплата и заверка на семестри и 
сл.). Исто така, не постои студентска служба која би го водела процесот на студирање.  

 
3.1.5. Финансиски менаџмент 

Научниот институт за тутун-Прилеп своето работење го извршува преку две 
сметки, и тоа: буџетската сметка и сметката од самофинансирачки активности. Средства 
на буџетската сметка се строго наменски и тие се користат за плати и надоместоци од 
плати. 

Уписот на студентите на втор и трет циклус академски студии се врши по пат на 
самофинансирање. Вкупните трошоци направени околу студирањето на вториот и трет 
циклус студии е во склоп на школарината. Овие средства влегуваат во целокупниот буџет 
на институцијата. Образовната, како една од дејностите на Институтот е финансирана од 
истиот.   
 

SWOT анализа 

S (strengths)- Предности  
 
W (weaknesses) - Слабости  

- Континуиран развој како во 
научноистражувачката, така и образовната 
дејност. 

- Усогласување на образовниот процес со 
законските прописи и акти на Универзитетот 
“Св.Климент Охридски”-Битола, 
осовременување на студиските програми и 
воведување на нови,  кои се во склад со 
современите опшествени текови. 

- Континуиран процес на воведување нови, 
современи научни методи со примена на 
софистицирана лабораториска опрема. 

- Мал број на студенти  
- Неопфатеност на институтите (вклучително и 

Научниот институт за тутун –Прилеп) во 
новиот Закон за високо образование  

- Поголем дел од наставниот кадар не се служи 
активно со некој од странските јазици 

- Старосната структура влијае врз квалитетот на 
наставата 

- Работниот однос на студентите влијае врз 
ангажираноста во студирањето 

- Старосна структура на наставниците но и 
студентите е висока и истата влијае врз 
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- Акредитирани 5 лаборатории и достапност за 
изведување на наставата од втор и трет циклус 
академски студии. 

- Формирање на едуциран научноистражувачки 
кадар за потребите на стопанството, со што 
студиските програми ја докажуваат 
оправданоста. 

- Предметните содржини овозможуваат 
едукација за решавање на прашања од сферата 
на производството, обработката и преработката 
на тутунот. 

- Долга традиција на научноистражувачка 
дејност, која се евалуира со континуираното 
згоголемување на бројот на научни трудови.  

- Постојано следење на современите 
достигнувања на конгреси, симпозиуми и 
конференции. 

- Учество во меѓународните организации за 
испитување на тутунот. 

- Голема достапност до професорите и поголема 
комуникација. 

- Прифатлива партиципација (Образовната 
дејност на Институтот е финансирана од 
партиципација на студентите и од сопствени 
приходи на Институтот) 

технико-информациската подготвеност 
- Недоволнo користење на IKnow системот 
- Неможност за вклучување на наставниот кадар 

во прв циклус академски студии на другите 
единици на Универзитетот и надвор од него 

- Студиски програми само за една индустриска 
култура -тутунот 
 

O (opportunities) - Можности  
 
T (threats) - Закани  
 

- Усогласување на наставата со современиот 
систем на образование. 
- Можност за дополнување на наставната 
содржина во склад со современите светски 
достигнувања. 
- Учество на наставниот кадар на домашни и 
странски симпозиуми, конгреси и конференции. 
- Ангажирање на наставниот кадар во други 
стопански и државни институции, што 
овозможува побрз пристап до информациите, 
односно законските акти.  
- Поголем придонес на студентите во 
тутунските компании 
- Формирање на Алумни клуб и Клуб за кариера 
преку кој наставниот кадар ќе го следи развојот 
на студентот и можностите за вработување. 
 

- Мал број на студенти 
- Недоволна заинтересираност на тутунските 

компании за вредување на магистерските и 
докторските студии и последователно, мала 
мотивираност за студирање 

- Големата конкуренција во високото образоние и 
големиот број атрактивни акредитирани 
студиски програми  

- Старосната структура на наставниот кадар е 
постојано се влошува. Нема соработнички 
кадар ниту лаборанти   
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   3.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3.2.1.  Процедури за обезбедување на квалитет на студиските програми 

 Организирањето и реализирањето  на студиските програми на Научниот институт за 
тутун – Прилеп во академските 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 година се одвива во 
согласност со: 

- Законот за високо образование 
 

- Правилник за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга 
студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола; 

- Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола; 

- Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола; 

 

       Научниот институт за тутун – Прилеп  ги има превземено сите неопходни чекори во 
насока на осовременување и усогласување на последипломските студии со Европскиот 
кредит трансфер систем (ЕКТС). Во 2016 година изготвени се елаборати за усогласување 
на студиските програми од втор циклус едногодишни и двегодишни академски  студии 
по Производство на тутун, Обработка и преработка на тутун и Агроменаџмент во 
тутунското стопанство и за истите се добиени решенија за акредитација од Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија ( бр.17-
454/15 од 12.06.2017 година и бр. 17-454/16 од 12.07.2017 година за студиската програма 
Производство на тутун едногодишни и двегодишни студии; бр.17-454/13 од 12.06.2017 
година и бр.17-454/14 од 12.06.2017 година за студиската програма Обработка и 
преработка на тутун и бр.17-454/17 од 12.06.2017 година за програмата Агроменаџмент 
во тутунското стопанство ). Во овој контекст важно е да се истакни дека досегашното 
искуство покажува дека студентите на втор циклус секогаш избираат едногодишни 
академски студии, поради што во иднина не се планира акредитација на двегодишните 
студиските програми од втор циклус. 

Во 2016 год. од страна на одборот за акредитација и евалуација на високото 
образование добиено е Решение за акредитација на студиската програма ,,Технологија на 
производство и обработка на тутун и производи од тутун", трет циклус академски студии 
бр.12-252/2 од 13.05.2016 година. Во 2019 година е изработен елаборат за повторна 
акредитација на истата студиска програма за трет циклус на студии. 

                Во однос на ангажираноста на наставниците вработени во НИТП на други 
единици на УКЛО или други универзитети, еден професор од НИТП беше ангажиран 
за изведување на настава на Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчевˮ - 
Штип, во академската 2017/2018 година. 
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        Од вкупниот број на контакт часови, актуелно се реализираат 48% на интерактивна 
настава, 12% на лабораториска (практична настава), 28% на семинарска работа и 12% на 
проектна настава.  

       Во однос на надворешната соработка, при реализација на вториот циклус на студии 
најголема соработка се остварува со стопанството во делот на изработката на магистерски 
и докторскин трудови кои се во склад со проектите кои се реализираат со тутунските 
претпријатија. 

         Бројот на студенти кои магистрирале на студиските програми на НИТП е мал. Но, 
просечната оцена на магистрираните студенти е доста висок, што сепак говори за 
квалитетот на студиските програми. 

        Академскиот кадар вложува напори за објавување на стручна литература од областа 
на студиските програми. Но, ангажираноста во апликативната дејност го намалува 
времето и квалитетот за ваквиот ангажман.  Издаден е учебник кој ќе служи за одделни 
студиските програми на втор и трет циклус.  

 

3.2.2.  Култура на квалитет      

НИТП постојано се залага за ширење на културата на квалитет и ги следи 
универзитетските дејности во настојувањата за развој на позитивните вредности во 
поширокото општествено окружување. Институтот ја промовира и поддржува културата 
на квалитет во високото образование. 

Основен услов за тоа е критичкото согледување на состојбите во приоритетните 
области на делувањето на оваа институција и промовирањето култура на квалитет во сите 
сфери на работење на Институтот. 

Политиката на квалитет се одразува во стратешките планови и цели на НИТП и се 
спроведува во различните области на институционалното работење во согласност со 
поставените национални и меѓународни стандарди и насоки за квалитет. Основен принцип 
на системот за обезбедување на квалитет е да го развива и унапредува квалитетот на 
своето работење во согласност со потребите на сите засегнати внатрешни и надворешни 
чинители во високото образование. При тоа обезбедува транспарентност на сите постапки 
во рамките на системот за обезбедување квалитет.  

Самоевалуацијата ги опфаќа подрачјата на внатрешно обезбедување и 
унапредување на квалитетот: Организациски менаџмент и изведување, Настава и учење, 
Истражување, развој и / или креативни активности и Општествената оправданост - 
утврдени со Правилникот за обезбедување на квалитет на Универзитетот. 

Самоевалуацијата се спроведува согласно одредбите од Законот за високо 
образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола,  Упатството за 
самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на Универзитетот и 
Правилникот за обезбедување на квалитет на Универзитетот. 
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3.2.3.  Квалитет на академскиот кадар 

Структурата на вработениот академски кадар во целост ги задоволува 
критериумите за квалитет и тоа како во поглед на стекнатиот степен на образование                    
(докторат) така и во поглед на соодветноста при изборот по предметни програми, односно 
области . 

При изборот на академскиот кадар во звања, во целост се задоволени барањата од 
Законот за научноистражувачка дејност и Правилникот за единствените критериуми и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, при што се формира соодветна и 
стручна рецензентска комисија согласно законските и подзаконските акти. 

Структурата на наставниот кадар според звања овозможува да се задоволат 
потребите за организирање на студиите од втор и трет циклус. Што се однесува до 
старосната структура може да се констатира дека истата не е многу поволна, посебно кај 
редовните професори.  

Ситуацијата со соработничкиот кадар е многу неповолна, односно во Научниот 
институт за тутун -Прилеп нема асистенти. Тоа посебно негативно би се одразило на 
реализација пред сé на практичната работа при наставата, која е моќен адут за студирање 
во НИТП. 

3.2.4.  Процедури за оценување на студентите 

Испитниот режим и начин на оценување е во склад со Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола.  

Оценувањето на студентите при полагање се врши преку семинарска работа и 
завршен испит. Завршното оценување е според член 40, 41 и 43 од Правилникот за втор 
циклус, односно 30 од Правилникот за трет циклус. Испитните прашања се во рамките на 
предметната програма и предвидената основна литература. 

         Начинот на работа во НИТП нуди постојана присутност и целосна достапност на 
наставнонаучниот кадар, со што студентите добиваат можност за консултации во текот на 
учењето, а со тоа полесно и поквалитетно совладување на предметните програми, за што 
сведочи високата просечна оцена за секој испит (во 2017/2018 год. тој изнесува 10 ). 

НИТП врши континуирана проверка на стекнатите знаења на студентите,  а 
наставниот кадар се залага запишаните студенти по студиски програми, да добиваат 
соодветни теоретски и практични знаења кои ќе ги применуваат во пракса, со истовремено 
настојување да се поттикне мотивираноста и желбата за стекнување на нови научни 
сознанија. 

НИТП се залагаза за поцелосна и поефикасна приемна на одредбите од Правилникот 
на Универзитетот за ЕКТС. 
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3.2.5.  Процедури за соодветно информирање на студентите 

Научниот институт за тутун – Прилеп презема соодветни активности за 
информирање на студентите,  односно кандидатите за упис на студиските програми од 
втор и трет циклус на студии. Се користи и информирањето во организација на 
Универзитетот при што се дели рекламен и друг материјал (флаери со студиските 
програми и условите за студирање ). Се прават напори за такви средби на соодветни 
единици од други универзитети со компатибилни студиски програми. Но, искуството 
покажува дека кандидатите кои се запишуваат на нашите студиски програми најмногу се 
информирани преку директната посета на Институтот. Тој е отворен за соработка и 
директно претставување. 

Институтот има своја web страна: www.tip.edu.mk на која ги објавува сите 
податоци поврзани со студирањето (студиски програми на дват циклуси на образование, 
предметни програми, наставен кадар, научно-истражувачка работа и други соопштенија, 
општи акти на универзитетот и институтот, конкурски за запишување итн.).  

Постојано се вложуваат напори за подобрување на маркетингот во насока на 
поголема афирмираност на можностите и поволностите кои ги нуди Институтот на 
студентите. Издадени се брошури и флаери кои се современи и информативни. Одреден 
број на примероци од литературата и помошните средства кои се напишани од страна на 
академскиот кадар се доставуваат до тутунските компании.  Дел од нив се доставени и  до  
Универзитетска библиотека, а се достапни и до заинтеерсираните кандидати. Но, сепак, 
потребна е поголема промоција на студиските програми и воопшто, студирањето во 
Научниот институт за тутун-Прилеп. Еден од начините за тоа да се постигне е преку 
добро направена презентација за работата на Научниот институт за тутун – Прилеп ( пред 
студентите од факултетите во Македонија кои имаат студиски програми од областа на 
земјоделството, агро комплрксот и агроменаџментот ), за просторните можности, за 
поволните цени за студирање, за високо професионалниот наставно- научен кадар, за 
искуството и традицијата во работењето и посебно за можноста за практична работа во 
акредитираните лаборатории на Институтот, како работа на терен на површините со кои 
располага Институтот. 

3.2.6. Квалитет на материјално технички ресурси 

           Научниот институт за тутун – Прилеп располага со одлични материјално-технички 
и просторни можности за нормално одвивање на наставно образовниот процес, што во 
целост кореспондираат со предвидените стандарди и критериуми за акредитација за 
вискообразовната дејност, а истовремено овозможуваат и целосно почитување на 
воспоставениот протокол за настава во услови на присуство на Корона вирусот Covid 19, 
со можност за физичко присуство на студентите на втор и трет циклус во сите фази од 
образовниот процес. 

Институтот има вкупна површина од 142.066,62 m2. За реализација на студиските 
програми е вклучена целокупната површина и дел од површината на опитното поле која се 
користи при изработката на магистерски, односно докторски трудови, како и практична 
настава.  
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Опитното поле во сопственост на Институтот изнесуба 140.000 m2 и претставува 
база за научните и едукативните активности. 

НИТП се карактеризира со добра материјално-техничка опременост. За изведување 
настава во предавалните (конференциски сали) располага со 2 видео бима и  2 лаптопи за 
современ начин на презентација. Исто така постојат 3 микроскопи (бинокулари) со камера 
и 2 компјутери со инсталиран специфичен софтвер за одредени методи, сместени во 
лабораториите за реализирање на поважни вежби. Исто така, располага со 37 (за ст. прог. 
Обработка на тутун), односно 82 (за ст. прог. Производство на тутун) апарати/инстумент 
за изработка на магистерски или докторски трудови од програмата (Табела 2). 

Научниот институт за тутун –Прилеп располага со современа лабораториска 
апаратура која се користи за реализирање на практична настава како и изработка на 
магистерските и доктрорските трудови. Постојат голем број на апарати и инструменти кои 
се користат за двете студиски програми. Треба да се потенцира дека тие се набавуваат од 
сопствени извори. Опремата постојано се осовременува. Со проширувањето на методите 
на работа, како и акредитираните лаборатории се проширува и  листата на опрема. Во 
академската 2017/2018 година евидентирани се 102 апарати/инструменти, во 2018/2019 - 
117, а во 2019/2020 тој број изнесува 109.  

Во однос на компјутерската опременост НИТП располага со 55 компјутери 
распределени во кабинетите, лабораториите и просториите за  функционирање на 
адмиистративниот процес при наставата. Наставниот кадар има на располагање 14 
лаптопи и 16 персонални мултифункциски уреди за печатење, скенирање и копирање. Во 
Институтот има и 7 печатачи. Сите се на располагање на студентите, како и двата 
мултифункциски уреди за печатење, скенирање и копирање и 1 копир апарат во 
административните простории. Севкупната компјутерска опрема постојано се 
надополнува, зголемува и осовременува во текот на академските години. 

Пристапот до интернет е непречен и истиот е овозможен преку бројни приклучоци  
и тоа 42 фиксни  и 7 wi – fi приклучоци, како за академскиот кадар така и за останатите 
вработени.  

Институтот располага со библиотека во која има голем број на книги од различни 
области (научна и стручна, домашна и странска литература), како и домашни и 
меѓународни списанија, достапни за студентите. Нема електронски систем за водење на 
библиотеката. Во очекување е развој на компјутерскиот систем на нашата институција за 
таа цел, како и поврзување на нашата библиотека со универзитетската библиотека.  

3.2.7.  Меѓународна соработка 

          Наставниот кадар во евалуираните академски години нема учество во меѓународни 
проекти поради објективни фактори поврзани со ресорното  министерство /а.     

Во овој контекст значајно е да се нагласи дека Научниот институт за тутун -Прилеп 
има остварено плодна меѓународна соработка со брони академски установи и други 
институции. Листата на вакви установи постојано се ажурира и се внесува во годишните 
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извештаи за работата на Институтот. Научно – истражувачката соработка, но и 
соработката од областа на наставата е континуирана и сознанијата кои постојано се 
збогатуваат, се од особена корист за студентите.  

 
 
SWOT анализа 
 

S ( strengths ) - Предности W ( weaknesses ) - Слабости 

- Усогласеност на вториот циклус на 
студии со современиот образовен систем 
и примена на ЕКТС 
- Перманентно пратење и 
зголемување на нивото на наставно - 
образовната дејност 
- Постојан контакт со стопанството 
- Студиските програми обезбедуваат 
квалитет и стручна оспособеност на 
студентот 
- Висока просечна оцена на 
магистрираните студенти 
- Наставниот кадар ги задоволува 
критериумите за квалитет како во поглед 
на степенот на образование, така и 
соодветноста на областа на предметната 
програма 
- Голема достапност на академскиот 
кадар и можност за чести консултации 
- Можност за директно вклучување 
на студентите во научноистражувачка 
дејност со користење на сите ресурси и 
услови при изведување на практичната 
работа, како и при изработката на 
магистерските и докторските трудови 
- Просторот и современата опрема 
претставуваат одлични услови за 
изведување на наставнообразовниот 
процес 
- Опитно поле и лаборатории за 
изведба на практична настава се моќен 
адут за изведување на практичната 
настава и изработката на магистерските 
трудови 
- Континуирана набавка на 
софистицирана лабораториска опрема и 

- Немање на соработнички кадар, 
односно асистенти, посебно во 
одделенијата на Институтот кои се 
директно поврзани со производството на 
тутун и тутунско семе  
- Старосната структура на 
академскиот кадар постојано се влошува 
- Студиски програми само за една 
индустриска култура - тутунот 
- Не се применуваат доволно 
средства за маркетинг активности и 
поголема афирмација на работата и 
можностите на Институтот 
- Студентите немаат електронски 
пристап до библиотечниот фонд 
- Неповрзаност на библиотеката со 
универзитетската и непостоење на 
софтвер за категоризација 
- Отежнат процес на спроведување 
на студентската анкета поради малиот 
број студенти и неажурност на студентите 
при изведување на студентската анкета 
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можност за       проширување на научно - 
истражувачките методи 
- Извонредни просторни и 
материјално - технички услови за научна и 
образовна дејност на наставниот кадар 
- Просторните можност со кои 
располага Институтот, и во услови на 
постоење на Корона вирусот ( Covid 19 ), 
даваат можност за студирање на 
пријавените кандидати ( консултации, 
изработка на проектни задачи, работа во 
лаборатории, теренска работа во поле, 
полагање на испити ) со нивно физичко 
присуство, што секако е многу значајно за 
подобар квалитет на наставно – 
образовниот процес  
- Лабораториите покажуваат 
спремност за изведување на потребните 
анализи поврзани со магистерките 
трудови  
- Компјутерската опрема постојано 
се осовременува 
- Неограничен пристап до интернет 
за академскиот кадар, студентите и 
администрацијата 
- Библиотеката располага со научна 
и стручна литература која е достапна како 
за наставниот кадар, така и за студентите
O ( opportunities ) - Можности T ( threats ) - Закани  

- Добар процент на реализација на 
практичната, покрај интерактивната 
настава 
- Директна соработка со 
стопанството и вклучување во проекти од 
заеднички интерес  
- Подрачјето во кое спаѓаат 
студиските програми овозможува 
вклучување на наставниот кадар во 
комисии за избор на наставници на сродни 
студиски програми од други единици  
- Набавка на современа литература 
за наставниот процес со обезбедување на 
финансиски средства од Институтот  
- Осовременување на 

- Мал број на студенти 
- Големата конкуренција во високото 
образоние и големиот број атрактивни 
акредитирани студиски програми 
- Заминувањето на младите лица за 
работно ангажирање во странство 
- И покрај усогласеноста на 
студиските програми со современиот 
образовен систем, постои намален интерес 
за запишување на студентите поради 
слабата можност за вработување во 
тутунското стопанство 
- Се поголемото намалување на 
учество во проекти  
- Слаба можност за ангажирање на 
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информирањето на студентите и развој на 
електронските комуникации 
- Можност за користење на iKnow 
системот од страна на наставниците и 
студентите со сите придобивки кои ги 
нуди 
- Меѓународна соработка со бројни 
академски установи, но и други 
институции  
 

квалитетни млади луѓе пред сé во науката 

 

3.3  ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ 

3.3.1 Стратешко планирање на научно-истражувачката дејност 

Еден од основните приоритети, за подобрување на научната и истражувачката дејност на 
Институтот, е воспоставувањето на соработка како со стопанството во државата така и со 
надворешни субјекти. Кога станува збор за надворешната соработка на Институтот, целта 
на самоевалуацијата  е да оцени кое е влијанието на надворешната (вклучувајќи ја и 
меѓународната) соработка врз подигнувањето на квалитетот во наставата и создавање 
основи за инкорпорирање на наставниците и студентите во современите текови. 
Воспоставената соработка на домашно и меѓународно ниво е од особено значење за 
усогласеноста на студиските програми со барањата и потребите на стопанството и 
вградувањето на практичните вештини во програмите, обезбедувањето на меѓународната 
димензија на студиските програми, унапредувањето и иновирањето на наставните методи 
преку учество на наставниот кадар на одделни семинари/обуки, мобилноста на студентите 
и академскиот кадар, како и збогатувањето на контактите со дипломираните студенти.  
Во таа насока Институтот за тутун има воспоставено тесна соработка со сите тутунски 
компании во државата и склучени договори за соработка со организации, научни установи 
и други институции во земјата и странство, со кој што се остваруваат заеднички 
активности. Институтот има воспоставено соработка со меѓународната организација за 
проучување на тутунот CORESTA и Европската Асоцијација за истражување и 
експериментирање од областа на тутунот – AERET, Mеѓународна асоцијација за 
тестирање на тутун- ITGA и Mеѓународна асоцијација на производители на тутун-ITTA.  
Соработката меѓу Институтот за тутун во Прилеп со Институтот за тутун и тутунски 
преработки од Пловдив, Р. Бугарија,  Земјоделски факултет - Нови Сад, Агрономски и 
прехрамбено техолошки факултет – Мостар, Федерален агромедитерански завод, фирмата 
„Фабрика дувана“ – Подгорица, Црна Гора, Nacional Agency of tobacco and Cigarette, 
Albanija, Мinor uses Comodiry expert group, се реализира континуирано со програми за 
меѓусебна научно-истражувачка соработка и билатерални проекти. 
Во рамките на државата Институтот соработува со Факултетот за земјоделски науки и 
храна – Скопје, Природно математички факултет – Скопје, Земјоделски факултет – Штип, 
Државната фитосанитарна лабораторија - Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на Република Македонија и Земјоделски институт - Скопје. 
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Институтот потикнува обуки и усовршувања на академскиот кадар и мобилност на 
студентите со цел стекнатите искуства и вештини да ги имплементираат во наставно 
образовниот процес. Исто така, за подобрување на квалитетот на наставата во трите 
студиски програми во Институтот за тутун се ангажирани наставници од други 
институции од земјата. Институтот ја промовира меѓународната соработка помеѓу 
наставниците и студентите и обезбедува дисеминација на стекнатите искуства од 
меѓународните усовршувања и на добиените резултати од нивните истражувања. 
Во поглед на обезбедувањето на меѓународна димензија, која е застапена главно преку 
користење на странска литература во наставата, додека согласно другите набљудувани 
елементи на меѓународната димензија на студиските програми, како на пример, учество на 
наши професори во наставата на странски универзитети и гостувања на странски 
професори за жал, кај нас не е застапена. Истото се однесува и на слабиот интерес за 
присуство на странски студенти на одделните студиски програми, како и да се потикне 
учество на наставниот кадар на одделни семинари/обуки во насока на унапредување на 
наставните методи и иновирање на наставните програми.  
За жал, сите планирани активности ќе мора да се прилагодуваат во согласност со 
препораките на СЗО, поврзани со светската пандемија предизвикана од Корона вирусот 
(Ковид 19) и последиците кои ќе произлезат од неа. 
 

3.3.2 Високо образовната установа врши континуиран мониторинг на 
                          научно истражувачката дејност 
 

Научниот институт за тутун-Прилеп работи согласно годишните програми за работа во 
која јасно се дефинирани  научно истражувачка дејност како и другите активности кои се 
разгледуваат и одобруваат од Советот на Институтот и Сенатот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. Научниот институт за тутун подржува реализација на 
истражувачки активности и проекти од трите студиски програми, како и објавување на 
добиените резултати во меѓународни списанија, списанија со импакт фактор и 
презентирање на истите на научни собири, конференции и симпозиуми. Добиените  
резултати, наставно научните работници ги сублимираат во завршни годишни извештаи, 
кои исто така се разгледуваат и усвојуваат од Советот на Институтот.  
Во табела бр. 17, 18, 19 и 20 се прикажани податоци за бројот на публикации во 
последните пет години, пријавените и реализираните проекти, учеството на семинари, 
конференции и научни собири (домашни и меѓународни).  
Во периодот 2017-2020 година се објавени 152 научни публикации, од кои 103 во научни 
списанија и 49 во други публикации. Во истиот период е реализирани 1 европски проект, 2 
апликативни проекти со меѓународни институции и 14 апликативни проекти со домашни 
институции. Вработените во Институтот учествувале на 116 научни собири во земјата и 
странство. Гледано по години може да се забележи дека бројот на научните публикации е 
намален за 15, односно од 131 на 116 (споредено од претходната евалуација).  
Во однос на проектите, забележително е зголемување на активноста во евалуираниот 
период. Во однос на присуството на научни собири постои намалување во текот на 
2019/2020. Намалувањето на учествата на научните работници на научни собири секако се 
должи на светската пандемија предизвикана од Корона вирусот (Ковид 19).  
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Научниот институт за тутун го издава меѓународното списание Тутун/Tobacco, кое од 
2010 година се издава на англиски јазик, двапати годишно, во печатена и електронска 
форма. Во списанието трудови објавуваат голем број на домашни и странски истражувачи 
кои ја  третираат проблематиката од тутунската наука и струка.   
 

3.3.3 Систем на поддршка на научно-истражувачката дејност 
 

Научниот институт за тутун-Прилеп ја потикнува научно истражувачката дејност на 
академскиот кадар преку финансирање  на научно истражувачки проекти, учество на 
собири во земјата и странство, обуки и усовршувања, набавка на стручна литература, 
соодветна опрема за истражување и др. 
Во иднина Институтот треба поинтензивно да ги користи институциите со кои негува 
долгогодишна соработка со цел да се потикне размената на искуства при изведувањето на 
наставата и научните истражувања. 
 

  
3.3.4. Науката како поддршка на стопанството 
 

Научниот институт за тутун-Прилеп има континуирана соработка со сите стопанските 
субјекти од производство, обработката и преработка на тутунот и тутунските производи и 
ги следи законските промени на национално и меѓународно ниво. Академскиот кадар од 
Научниот институт за тутун-Прилеп е активно вклучен во трансферот на научните 
достигнувања во тутунското стопанство и индустријата и реализацијата на апликативни 
проекти за потребите на тутунските компании, бизнис асоцијациите и индивидуалните 
производители. Студентите кои ги завршиле последипломските студии на студиските 
програми се стекнуваат со практично применливи знаења и вештини што укажува дека 
студиски програми се во согласност со барањата и потребите на стопанските субјекти.   
Во Научниот институт за тутун-Прилеп не постои сектор за соработка со стопанство, а 
академскиот кадар од Научниот институт за тутун-Прилеп посредно, со склучување на 
договори учествува во реализација на поголем број апликативни проекти за потребите на 
тутунското стопанство, бизнис асоцијациите и индивидуалните производители. 

 
 
 
3.3.5 Систем на финансирање на научно-истражувачката дејност 

 
Научниот институт за тутун-Прилеп самостојно обезбедува финансиски средства за 
одржување на инфраструктурата за реализација на наставата и истражувањата бидејќи од 
2007 година нема финансиска подршка за научно истражувачката дејност од 
Министерството за образование и наука. Институтот наменува значаен дел од сопствените 
финансиски средства за набавка на нова опрема и нејзино сервисирање, во функција на 
изведување на наставата и истражувањата и обезбедување на просторни услови за истите. 
Научно истражувачката опрема се користи за научно истражувачките проекти на 
академскиот кадар како и за изведба на вежби и изработка на магистерски трудови за 
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студентите од студиските програми. Како апликативна дејност, а за потребите на 
тутунското стопанство, бизнис асоцијациите и индивидуалнита производители во 
Научниот институт за тутун-Прилеп постојат 5 акредитирани лаборатории за тестирање 
кои располагаат со соодветна опрема, обучен технички и акдемски кадар кои целосно се 
финансирани од Научниот институт за тутун-Прилеп. 

Вториот циклус на студиските програми на Научниот институт за тутун –Прилеп се 
реализираат со самофинансирање и од студентите, при што условите се пропишани во 
Конкурсот за упис на студентите на втор циклус на студии на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“- Битола.  
 

3.3.6 Супервизија на студентското истражување и докторските студии 
 

Наставата на студиските програми од втор и трет циклус студии е од  менторски карактер 
што обезбедува супервизија на студентите низ целиот процес на студирањето, а особено 
во оформувањето на магистерскиот труд. Студентите се во постојан контакт со наставниот 
кадар со што се обезбедува нивно надгледување и усмерување. Во насока на подобрување 
на квалитетот на учењето се ангажирани наставници од други образовни институции од 
земјата кои внесуваат свои искуства и учествуваат во усмерување, подобрување на 
студентското истражување и супервизија на студентите.  Во иднина треба да се посвети 
поголемо внимание на вклучувањето на студентите во научноистражувачките и 
апликативните проекти кои ќе ги зголемат нивните истражувачки потенцијали и 
практични знаења. При оценувањето на студентите во целост се применуваат одрдбите од 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втрор 
и трет циклус на студии на Универзитетот Св. „Климент Охридски“ – Битола. При 
оценување на студентите доследно се почитуваат и применуваат одредбите од 
Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една во друга 
студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот. 
 
3.3.7 Оценување на квалитетот на академскиот кадар согласно со  
научно-истражувачките подрачја од меѓународната фраскатиева класификација 
 
Во Научниот институт за тутун-Прилеп особено се посветува внимание при изборот и 
ангажирањето на академскиот кадар, од адекватно научно-истражувачко подрачје, поле и 
дисциплина за секој наставен предмет на двете студиски програми.  Институтот води 
евиденција за резултатите кој ги постигнува академскиот кадар при реализација на научно 
истражувачките активности.  
 
За реализација на наставната програма, на студиските програми се ангажирани вкупно 17 
наставници во 2017/2018 и 16 наставници во 2018/2019 и 2019/2020, од кој по 15 се во 
редовен работен однос во Научниот институт за тутун-Прилеп. Од нив во 2017/2018 
година 10 се редовни професори, 2 вонредни професори и 3 се доценти, додека во 
2018/2019 и 2019/2020 година 10 се редовни професори, 3 вонредни професори и 2 се 
доценти.  



 

 

26 
 

Наставниот кадар од Научниот институт за тутун-Прилеп во последните три години има 
објавено 103 научни трудови во научни списанија и 49 во научни публикации. Истите на 
научни собири соопштиле 116 труда од кои 64 на конференции, 47  на симпозиуми и 5 на 
научни собири, а објавиле 1 книга и две други помагала како автор, три скрипти и едно 
помагало како коавтор. Во последните три години е реализиран 1 европски проект, 2 
апликативни проекти со меѓународни институции и 14 апликативни проекти со домашни 
институции.  Одбранети  се четири магистерски трудови и една докторска дисертација. Од 
изнесеното јасно се гледа дека научно-истражувачката работа во Институтот, како по 
однос на учества на научни собири, научни проекти така и во образовната дејност 
забележува изразен пораст. 
 
 
3.3.8. Евиденција на резултатите од реализацијата на практичната примена 
          од научно-истражувачката, развојната и апликативната дејност 
 
Во Научен институт за тутун-Прилеп научно истражувачката работа е насочена кон 
селектирање на нови сорти тутун. За таа цел до Сортната комисија при МЗШВ се 
поднесени барања за признавање на три сорти ситнолисен ароматичен тутун од типот 
прилеп. Полските испитувања се во тек и се очекува истите да бидат признати и да бидат 
внесени во Националната сортна листа на Република Македонија,  до крајот на 2020 
година. Евидентна е и активноста на акредитираните лаборатории, кои преку давање на 
лабораториски услуги, извештаи, стручни мислења, толкувања и препораки се во директен 
контакт со земјоделските производители и тутунските компании. 

 
SWOT анализа 
 

S ( strengths ) - Предности W ( weaknesses ) - Слабости 

- Студиските програми од втор и 
трет циклус студии се 
акредитирани со значаен број на 
акредитирани ментори. 

- Меѓународната соработка  е 
усогласена со актите на 
Универзитетот. 

- Дисеминација на стекнатите 
меѓународни искуства и 
усовршувања. 

- Мониторинг и поттикнување на 
научноистражувачката дејност 
преку  научни проекти, издавање 
на трудови во меѓународни 
списанија и списанија со импакт 
фактор, презентации, завршни 
годишни извештаи и др.  

- Нема можност за аплицирање за 
научноистражувачки проекти од 
МОН, кои ќе обезбедат нови 
достигнувања. 

- Слаба мобилност на кадар и 
студенти. 

- Нема учество на наставниот кадар 
во наставата на странски 
универзитети и нема предавања на 
визитинг  професори од странски 
универзитети на нашите студиски 
програми 

- Нема интерес за запишување на 
студенти од странство на 
студиските програми 

- Не се вработуваат лица со 
соработнички завања и технички 
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- Поттикнување на обуки и 
усовршувања на наставно-
научниот кадар. 

- Вршење на обуки за добивање 
лиценци за тутунски проценители. 

- Набавка на стручна литература. 
- Набавка на опрема за 

истражувачки цели. 
- Континуирана соработка со 

стопанските субјекти и трансфер на 
научните достигнувања во истите. 

- Обезбедување на дополнителни 
финансиски средства за 
реализација на наставата и 
истражувањата. 

- Добра покриеност на студиските 
програми од втор и трер циклус 
студи со наставен кадар. 

- Наставниот кадар се избира во 
соодветни подрачја, полиња и 
области. 

- Практична примена на 
научноистражувачката дејност 
реализирана преку признати 
новосоздадени сорти, мониторинг 
на плодноста на почвата, давање на 
толкувања и препораки за 
ефикасно земјоделско 
производство, квалитет на тутун, 
тутунска суровина и производи од 
тутун и др. 

персонал 
- Недоволен број на објавена 

стручна литература. 
- Мал број на студенти на 

едногодишните студиските 
програми  

- Мал број на студенти на трет 
циклус студии 

O ( opportunities ) - Можности T ( threats ) - Закани  

- Проширување на соработката и 
склучувањето на договори со 
институции, образовни установи на 
меѓународно ниво. 

- Зголемување на бројот на објавени 
научни трудови во релевантни  
списанија и презентирање на 
научните достигнувања на научни 
собири. 

- Афирмирање на списанието 
Тутун/Tobacco, со што ке се 
зголеми интересот на автори од 

- Недостаток на фондови на 
национално ниво за поддршка на 
истражувачката работа; 

- Недостаток на поддршка од МОН - 
за поттикнување и поддршка на 
истражувачката работа; 

- Мал интерес на стопанството за 
вработување на профилирани 
кадри од постојните студиски 
програми. 

- Мал број на студенти на 
едногодишните студиските 
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странство да објавуваат трудови во 
истот.  

- Зголемување на набавката на нова 
пософистицирана опрема и нова 
стручна литература. 

- Зголемување на бројот на обуките 
и стекнување на компентенции. 

- Зголемување на нивото на 
меѓусебната соработка со 
стопанството за воведување на 
нови технологии. 

- Изведување на практична настава 
кај стопанските субјекти. 

- Нови лаборатории и методолошки 
истражувања. 

- Отворање на прв циклус студии во 
Научниот институт за тутун-
Прилеп од областа на 
земјоделството. 

- Изработка на проекти со 
стопанството 

- Поголема издавачка дејност 

програми 
- Мал број на студенти на трет 

циклус студии 

 

3.4 ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

3.4.1 Информации за јавноста 

На web страницата на Научниот институт за тутун-Прилеп се објавуваат податоци 
од интерес за идните студенти -  за студиските програми (наставни предмети, ЕКТС, 
содржина на наставни предмети), за наставниот кадар, менторства исл. Исто така постојат 
информации за поважни настани - учества на конгреси и симпозиуми, одбранети 
магистерски и докторски трудови, актуелни настани и други информации од интерсе за 
пошироката општествена заедница. Истакнати се и правилници, законски акти и др. 
документи поврзани со работењето на НИТП.   
Веб страницата на Факултетот е достапна на македонски и англиски јазик и истата се 
ажурира тековно. Но, нема вработено и одговорно лице.  
 
web страна на единицата: www.tip.edu.mk,  
web страна на универзитетот: www.uklo.edu.mk 
 
On line списанието Тутун/Tobacco може да се најде на web страницата 
www.tobaccobulletin.mk. 
Објавените трудови и учествата на научни собири, се објавуваат во репозиториумот е-
prints (www.eprints.edu.mk) и базата на податоци Research gate (www.researchgate.net). 
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Изработена е брошура за информирање на студентите за студирањето на Универзитет „Св. 
Климент Охридски”-Битола, Научен институт за тутун-Прилеп, која ги содржи сите 
релевантни податоци за студиските програми, наставните програми,  ЕКТС кредити и сл.  
 

Но, НИТ Прилеп нема утврдена политика на комуникација со јавноста односно 
дефинирани целни групи: студенти, завршени студенти, стопански сектор, државни 
органи, претставници на пазарот на трудот и.т.н. 
Исто така, НИТП нема свој профил кој ќе овозможи следење на социјалните мрежи 
Fаcebook, Twitter и LinkedIn.  
 

3.4.2.Стратегиски цели за доживотно учење 
 

Научниот институт за тутун – Прилеп нема стратегиски цели и планови во полето на 
доживотното учење. Во согласност со стратегиите за развој на Република Северна 
Македонија, доколку се предвиди и прифати Програмата за доживотно учење од 
Министерството за образование и наука НИТ Прилеп ќе се постапи согласно со истите. 
Постојат услови за усогласување на активностите, знаењето и вештините (според 
концептот за доживотно учење) со реалните потреби на пазарот на трудот.  
 

3.4.3 Популаризација на научно-истражувачките активности и 
         вклучување на високообразовната установа во општествениот развој 

 
-Наставниот и соработничкиот кадар активно учествува во комисии, работни групи, 
законски и подзаконски акти, комитети и др.  
-Научниот институт за тутун-Прилеп објавува  научни трудови во меѓународни научни 
списанија и публикации, објавува стручна литература, учествува и соопштува голем број 
научни достигнувања од областа на тутунската наука и пракса, учествува во меѓународени 
научно истражувачки и апликативни проекти.  
-Во Научниот институт за тутун- Прилеп се издаваат монографии, библиографии, 
презентации, флаери, учебници, учебни помагала, меѓународно списание Тутун/ Tobacco  
и др.  
-Во лабораториите се врши апликативна дејност за потребите на субјектите од 
пошироката општествена заедница. 
 
 
SWOT анализа 

S (strengths)- Предности  
 
W (weaknesses) - Слабости  

-web страница со податоци за наставниот 
кадар, студиските програми и др 
активности. 

- Списанието Тутун/Tobacco се објавува во 
печатена  и електронска форма (на web 

- Ненавремено ажурирање на web страната на 
Институтот 

- Недоволна презентација пред корисниците 
на апликативната дејност – преку 
советувања и едукативни презентации
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страница, оn line). 
- Обучен кадар кој активно учествува во 

апликативната дејност за потребите на 
субјектите од пошироката општествена 
заедница. 

- Наставниот и соработничкиот кадар 
активно учествува во комисии, работни 
групи, законски и подзаконски акти, 
комитети и др. 

-Учествува и соопштува научни 
достигнувања на собири и симпозиуми 

-Објавува трудови во меѓународни 
списанија и други публикации 

- Изработува флаери и презентации

- Нема систем за евалуација на опшествената 
оправданост на академските студии од втор 
и трет циклус (Алумни клуб и Клуб за 
кариера) 

- Не постои вработено и одговорно лице и 
ажурирањето на web страната и 
ажурирањето не е во не е во склад со 
настаните и потребата 

 

O (opportunities) - Можности  
 
T (threats) - Закани  
 

- Подобрување на web страницата и 
обезбедување на електронско 
информирање на студентите (огласна 
табла). 

-Објавување на стручна литература за 
студентите во печатена и електронска 
форма. 

-Промоција на студиските програми за 
привлекување на студенти.  

- Подобрување на видливоста на научниот 
кадар  со објавување на научните 
достигања во репозиториумот е-prints 
(www.eprints.edu.mk) и базата на податоци 
Research gate (www.researchgate.net). 

-Утврдување политика на комуникација со 
јавноста со дефинирани целни групи: 
студенти, завршени студенти, стопански 
сектор, државни органи, претставници на 
пазарот на трудот и.т.н  

- Да се искористи можноста за следење на 
социјалните мрежи преку своите профили 
на Fаcebook,Twitter и LinkedIn како една 
од можностите за современо презентирање

- Мал број на студенти на едногодишните 
   студискате програми  

 - Нема запишани студенти на двегодишните 
студиски програми 
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ЗАКЛУЧОК 
 
Од извшршената самоевалуација на академските 2017/2018, 2018/2029 и 2019/2020 се 

доаѓа до одредени констатации кои пак, укажуваат на потребата на превземање на 
активности за јакнење на позитивните страни, но и надминување на слабостите кои се 
однесуваат на следниве сегменти:  

 
 

ОРГАНИЗАЦИСКИОТ МЕНАЏЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ: 
 
 Постојано треба да се одржува континуитетот на развој како во 

научноистражувачката, така и образовната дејност за негово конкурентско 
позиционирање во високообразовниот простор на Р. Македонија.  

 Акредитација на атрактивни студиски програми  
 Наставниот кадар треба постојано да се усовршува како во поглед на 

научноистражувачката така и образовната дејност 
 Потребно е вработување на соработнички кадар  

 За надминување на слабостите потребно е:  
 

 Поголема промоција на студиските програми и условите за студирање на НИТП,  
 Поголема примена на информатичките  технологии и современи форми на настава, 

учење и комуникација  

 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Квалитетот на наставно-образовната дејност – во континуитет да се подобрува; 
 Соработката со стопанството и ресорните министерства да се одржува и зајакнува;  
 Постојана присутност и целосна достапност на наставно - научниот кадар;  
 Објавувањето на стручна литература треба и понатаму да се движи по нагорна 

линија; 
 Осовременувањето на информирањето на студентите, како и развојот и примената 

на електронските комуникации да бидат секојдневна практика; 
 Опременоста на лабораториите со апарати и инструменти која бележи постојан 

пораст не треба да стагнира; 
 Компјутерската опрема постојано да се зголемува и осовременува со што поголемо 

искористување и вклучување во сите сфери од дејноста на Институтот; 
 Вклученоста на студентите во научно - истражувачка дејност и понатаму да се 

силни страни на нашите студиски програми. Во оваа насока потребно е зајакнување 
на изработката на проекти, што од друга страна бара зголемена активност на 
повисоко институционално ниво;  
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 Проширувањето на меѓународната соработка и понатаму да биде една од 
можностите за осовременување на научно - истражувачката, но и образовната 
дејност; 

 Прилагодувањето на наставно – научниот кадар на условите кои ги наметнува 
светската пандемија со вирусот Covid 19, односно одржувањето на on – line настава 
и комуникација со студентите, и понатаму да обезбедува создавање на кадри 
способни да одговорат на барањата и потребите на пазарот на трудот. 
 

 За надминување на слабостите потребно е:  
 

 Формирање и функционирање на Алумни клуб и Клуб за кариера 
 Поагресивен маркетинг на студиските програми и можностите за студирање кои ги 

нуди Институтот 
 Подобрување на  примената на софтверскиот систем во што поголем број  сегменти 

на наставно - образовната дејност 
 Системот на библиотечно работење и пристапноста до библиотечниот фонд да се 

зајакне 

 

ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ:  
 

 Да се зајакнува меѓународната соработка, со зголемување на бројот на 
научноистражувачки проекти со други институции, бизнис заедници и стопански 
субјекти. 

 Да се стимулира мобилноста на наставнонаучниот кадар и на студентите. 
 Да се продолжи со усовршување и стекнување на соодветни компетенции на 

наставниот кадар 
 Да се продолжи со опремување на лабораториите со софистицирана опрема, како 

услов да се обезбеди квалитет на научноистражувачката работа и условите за 
изведување на вежбите на студентите. 

 Да се продолжи и продлабочи соработката со стопанството со цел на заедничките 
интерес. 

 За реализација на наставата и истражувањата неопходно е да се направат напори  
дел од финансиските средства, да се обезбедат од страна на Министерството за 
образование и наука или други програми за подршка на научноистражувачката 
дејност. 

 Да се потикнува развојната научноистражувачка и апликативна дејност, и да се 
продолжи и стимулира практичната имплементација на научноистражувачките 
достигнувања во пракса. 
 

 За надминување на слабостите потребно е:  
 

 Да се посвети поголемо внимание за вклучување на студентите во подготовката на 
апликации за научноистражувачки проекти, да се зголеми нивното учество во 
научноистражувачките активности, со што ќе се зголемат нивните практични 
знаење и нивниот истражувачки потенцијал.  
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 Да се вработуваат лица со соработнички звања и технички персонал, со што ќе се 
подобри квалитетот на вкупните активности во НИТП. 

 Афирмација на студиските програми меѓу идните студенти како и кај тутунските 
компании, каде во иднина овие профилирани кадри можат да се вработат. 
 
ОПШТЕСТВЕНАТА ОПРАВДАНОСТ: 
 
 

 Да се зголеми ангажираноста на наставниот кадар како експерти во комисии, 
работни групи, законски и подзаконски акти, комитети и др. 

 Да се зголеми контакт со субјектите од пошироката општествена заедница, како 
крајни корисници на услугите кои ги даваат лабораториите во НИТП и научниот 
кадар. 

 Постојано да се зголемува објавувањето на научните достигнувања во научни 
списанија и други публикации и нивното соопштување на конгреси и симпозиуми.  

 Да се збогати и постојано да се ажурира web страницата како можност за 
зголемување на информираноста на студентите и други посетители на истата. 
 

 За намалување на слабостите потребно е: 
 

 

 Да се зголеми бројот на студенти на постојните студиските програми преку нивно 
афирмирање, како и можностите за вработување на создадените кадри во сé 
поголемиот број на тутунски компании во нашата држава.  
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ПРИЛОГ  –Акциски план и капацитет за промени 

 

 

О
Б

Л
А

С
Т

 

 

ЗАБЕЛЕЖАНИ СЛАБОСТИ 

 

ПЛАНИРАНИ 
АКТИВНОСТИ 

 

ОДГОВОРНИ 
ЛИЦА 

ПЕРИОД НА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

(од започнувањето 

на активностите) 

ПОТРЕ
БНИ 

РЕСУР
СИ 

 

ИНДИКАТОРИ НА 
ПРОГРЕС 

 

О
Р

Г
А

Н
И

ЗА
Ц

И
С

К
И

 М
Е

Н
А

Џ
М

Е
Н

Т
 

 

Старосната структура на 
академскиот кадар е лоша 

 

 

Вработување на млад 
научноистражувачки 
кадар и доставување 
барања за реализирање на 
неопходните вработувања 
до Ректорската управа и 
надлежните 
министерства 

 

Совет на НИТП 

Ректорска управа 

Надлежни 
министерства 

 

1 година од 
поднесување на 

Барањето за 
вработување 

 

 

/ 

 

Подобрена старосна 
структура на 

научноистражувачкиот кадар 
и зголемување на бројот на 

извршители  

 

Поголема промоција на 
студиските програми и 

условите за студирање на 
НИТП 

 

 

Промоција и зголемена 
достапност на 
научноистражувачките 
резултати  

 

 

 

Совет на НИТП 

Научен совет на 
НИТП 

 

 

Наредната академска 
година односно,  
вегетацијата на тутунот

 

 

/ 

 

Организација на разни 
манифестации од отворен 

карактер, денови за посета  и 
сл., наменети за промоција 
на студирањето на НИТП 

Презентација на социјалните 
мрежи 
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Н
А

С
Т

А
В

А
 И

 У
Ч

Е
Њ

Е
 

 

Потреба од акредитација на 
атрактивни студиски програми  

 

 

 

Анализа на состојбите и 
изработка на елаборати за 
атрактивни студиски 
програми 

 

Раководители на 
студиски програми 
Научен совет на 
НИТП 

Комисии за 
изработка на 
елаборати  

 

 

    

При наредниот процес на 
реакредитација на 

постојните и 
акредитација на нови  

студиски програми 

 

 

 

 

/ 

 

Апликација на елаборати за 
акредитација / 

реакредитација на студиски 
програми во согласност со 

законските норми и 
современите барања на 

земјоделството 

 

Мал интерес за упис на втор и 
трет циклус на студии 

 

мирање и функционирање 
на Алумни клуб и Клуб 
за кариера 

Непосредна соработка со 
бизнис секторот преку 
организирање на 
заеднички форуми и 
дискусии за потребите од 
нови вработување 

 

 

Совет на НИТП  

Раководители на 
студиски програми 

Бизнис заедница и 
студенти 

 

Две академски години 

 

 

 

/ 

 

 

 

Број на зашишани студенти  
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И
С

Т
Р

А
Ж

У
В

А
Њ

Е
 

 

Непостоење на научноистражувачки 
проекти финансирани од 
надлежните министерства а со тоа  

вклучување на студентите во 
научноистражувачки активности за 
да се зголеми  нивното практично 
знаење и нивниот истражувачки 
потенцијал 

 
Покренување иницијатива до 

надлежните министерства за  
национални проекти 

Следење на повици и 
аплицирање за грантови од 
различни фондови  
Обуки за подготовка на 
апликации за проекти 

 
Совет на НИТП 
Надлежни 
министерства 
 

 
1 година 

 
 
/ 

 
Вклученост во национални и 
меѓународни проекти  
Остварени контакти со 
надлежните министерства 
Нови научни достигнувања 
Публикување на 
научноистражувачките 
резултати 
 

 

Непостоење соработнички кадар и 
технички персонал, што влијае врз 
квалитетот на вкупните активности 
во НИТП. 

 

Вработување на млад кадар 
или ангажирање  

 
Совет на НИТП 
Надлежни 
министерства 

 

 
2 години 

 
/ 

Подобрена структура и 
зголемување на бројот на 
извршители 

О
П

Ш
Е

С
Т

В
Е

Н
А

 
О

П
Р

А
В

Д
А

Н
О

С
Т

  

Недоволна соработка со 
стопанството при дефинирање на 
целите и содржините на студиските 
програми како и неправилна 
евалуација на степенот на 
едуцираност на  студентите  

 

Зајакнување на соработката со 
претставници на компаниите  

 
Совет на НИТП 

 

2 години 

/

Зголемена поддршка од 
компаниите во форма на разни 
видови наградувања и стимул на 
нивните кадри (студенти на втор 
или трет циклус академски студии 
на НИТП) 
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ТАБЕЛА БРОЈ 1: ДИДАКТИЧКИ ПРОСТОР 
 

Табела 1 
 Дидактички простор 

                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Видови на дидактички простор Број Површина во m2 Вкупен капацитет 
на седишта 

Објект/објекти (односно соодветен простор) 1
Амфитеатри  
Предавални    (Конференциски сали ) 2 159,38 m2 150
Простории за изведување нумерички вежби 
Компјутерски училници  
Лаборатории за изведување експериментални (практични) самостојни вежби 6 718,81 m2 60
Лаборатории за изведување аудио-визуелни самостојни вежби
Демонстрациони лаборатории 
Лаборатории за изведување современа научно-истражувачка дејност 6 718,81 m2 60
Основни и средни учлилишта за изведување хоспитации по предметот методика 
Кабинети за наставно-научен кадар 15 343,76 m2 50

Д
ру

го
  

Опитно поле 1 140 000 m2

Биолошка лабораторија-мал стакленик 1 112,81
Биолошка лабораторија-голем стакленик 1 441,75 m2

Библиотека 1 79,32 m2 10
Лабораторија „In vitro“ 1 67,08 m2  
Ген банка 1 14,85 m2  
Простории во НИТП за функционирање на адмиистративниот процес 5 128,86 m2 25 

ВКУПНО: 41 
 

142.066,62 
355 



 3

Табела 1 
 
Дидактички простор 

                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2018/2019 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Видови на дидактички простор Број Површина во m2 Вкупен капацитет 
на седишта 

Објект/објекти (односно соодветен простор) 1
Амфитеатри   
Предавални    (Конференциски сали ) 2 159,38 m2 150
Простории за изведување нумерички вежби  
Компјутерски училници   
Лаборатории за изведување експериментални (практични) самостојни вежби 6 718,81 m2 60
Лаборатории за изведување аудио-визуелни самостојни вежби
Демонстрациони лаборатории 
Лаборатории за изведување современа научно-истражувачка дејност 6 718,81 m2 60
Основни и средни учлилишта за изведување хоспитации по предметот методика 
Кабинети за наставно-научен кадар 15 343,76 m2 50

Д
ру

го
  

Опитно поле 1 140 000 m2

Биолошка лабораторија-мал стакленик 1 112,81
Биолошка лабораторија-голем стакленик 1 441,75 m2

Библиотека 1 79,32 m2 10
Лабораторија „In vitro“ 1 67,08 m2  

Ген банка 1 14,85 m2

Простории во НИТП за функционирање на адмиистративниот процес 5 128,86 m2 25

ВКУПНО: 41 
 

142.066,62 
355 
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Табела 1 
 
Дидактички простор 

                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2019/2020 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Видови на дидактички простор Број Површина во m2 
Вкупен капацитет 

на седишта 

Објект/објекти (односно соодветен простор) 1
Амфитеатри  
Предавални    (Конференциски сали ) 2 159,38 m2 150
Простории за изведување нумерички вежби 
Компјутерски училници  
Лаборатории за изведување експериментални (практични) самостојни вежби 6 718,81 m2 60
Лаборатории за изведување аудио-визуелни самостојни вежби
Демонстрациони лаборатории 
Лаборатории за изведување современа научно-истражувачка дејност 6 718,81 m2 60
Основни и средни учлилишта за изведување хоспитации по предметот методика 
Кабинети за наставно-научен кадар 15 343,76 m2 50

Д
ру

го
  

Опитно поле 1 140 000 m2

Биолошка лабораторија-мал стакленик 1 112,81
Биолошка лабораторија-голем стакленик 1 441,75 m2

Библиотека 1 79,32 m2 10
Лабораторија „In vitro“ 1 67,08 m2  

Ген банка 1 14,85 m2

Простории во НИТП за функционирање на адмиистративниот процес 5 128,86 m2 25

ВКУПНО: 41 
 

142.066,62 
355 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2: ВИДОВИ ОПРЕМА 
 

Табела 2 
Видови опрема 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

 Опременост Број 
Вкупен 

капацитет на 
седишта

Конференциски сали со 
современа аудио-визуелна 
опрема:  

графоскоп   

екран   

видео бим 2  

Лаптоп за современ начин на презентација  2 150 

Лаборатории со 
компјутерски конектирана 
опрема за показни вежби 

Микроскопи / бинокулар  со камера 3 10 

Компјутери со инсталиран специфичен софтвер за 
одредени методи

2 10 

Специфична опрема за 
определена студиска 
програма 

Апарати/инструменти за практична настава и 
изработка на магистерски и докторски трудови  
(ст. програма Обработка и преработка на тутун) 

36  

Апарати/инструменти за практична настава и 
изработка на магистерски и докторски трудови 
(ст. програма Производство на тутун)

76  

Компјутеризирана 
метеоролошка станица   

Софтверски прием и превземање на метеоролошки 
податоци

1  

ВКУПНО: 122 170 
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Табела 2 
Видови опрема 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2018/2019 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

 Опременост Број 
Вкупен 

капацитет на 
седишта 

Конференциски сали со 
современа аудио-визуелна 
опрема:  

графоскоп   

екран   

видео бим 2  

Лаптоп за современ начин на презентација  2 150 

Лаборатории со 
компјутерски конектирана 
опрема за показни вежби 

Микроскопи / бинокулар  со камера 3 10 

Компјутери со инсталиран специфичен софтвер за 
одредени методи

2 10 

Специфична опрема за 
определена студиска 
програма 

Апарати/инструменти за практична настава и 
изработка на магистерски и докторски трудови  
(ст. програма Обработка и преработка на тутун) 

37   

Апарати/инструменти за практична настава и 
изработка на магистерски и докторски трудови 
(ст. програма Производство на тутун)

80  

ВКУПНО: 122 170 
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Табела 2 
Видови опрема 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2019/2020 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

 Опременост Број 

Вкупен 
капацитет 

на 
седишта

Конференциски сали со 
современа аудио-визуелна 
опрема:  

графоскоп   

екран

видео бим 2  

Лаптоп за современ начин на презентација  2 150 

Лаборатории со 
компјутерски конектирана 
опрема за показни вежби 

Микроскопи / бинокулар  со камера 3 10 

Компјутери со инсталиран специфичен софтвер за 
одредени методи

2 10 

Специфична опрема за 
определена студиска 
програма 

Апарати/инструменти за практична настава и 
изработка на магистерски и докторски трудови  
(ст. програма Обработка и преработка на тутун) 

37  

Апарати/инструменти за практична настава и 
изработка на магистерски и докторски трудови  
(ст. програма Производство на тутун) 

82  

ВКУПНО: 122 170 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3: ОПРЕМЕНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Табела 3 

Опременост на компјутерски лаборатории  

                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2017/2018 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Вид на опрема Број 

Број на компјутери  во кабинети    30 

Број на компјутери  во лаборатории 10 

Број на компјутери во просториите во НИТП за функционирање 
на административниот процес

6 

Интернет приклучоци (вкупно) 42 

Wi-Fi приклучоци (вкупно) 7 

ЛЦД проектори 2 

Печатачи 7 

Друго  

Мултифункциски уреди за печатење, скенирање и 
копирање 

2 

Персонални мултифункциски уреди за печатење, 
скенирање и копирање 

15 

Лаптопи 8 

 
 
*Согласно класификацијата на студисите програми и типот на наставата, нема „дефинираниˮ  
   компјутерски лаборатории, но целокупниот компјутерски фонд е на располагање како на  
   наставниот кадар, така и на студентите 
 
Табела 3 

Опременост на компјутерски лаборатории  

                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2018/2019 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Вид на опрема Број 

Број на компјутери  во кабинети    35 

Број на компјутери  во лаборатории 12 
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Број на компјутери во просториите во НИТП за функционирање 
на административниот процес

8 

Интернет приклучоци (вкупно) 42  

Wi-Fi приклучоци (вкупно) 8  

ЛЦД проектори 2 

Печатачи 7 

Друго  

Мултифункциски уреди за печатење, скенирање и 
копирање 

2 

Персонални мултифункциски уреди за печатење, 
скенирање и копирање 

16 

Лаптопи  9  
 
*Согласно класификацијата на студисите програми и типот на наставата, нема „дефинираниˮ  
   компјутерски лаборатории, но целокупниот компјутерски фонд е на располагање како на  
   наставниот кадар, така и на студентите 
 
Табела 3 

Опременост на компјутерски лаборатории  

                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2019/2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Вид на опрема Број 

Број на компјутери  во кабинети    35 

Број на компјутери  во лаборатории 12 

Број на компјутери во просториите во НИТП за функционирање 
на административниот процес

8 

Интернет приклучоци (вкупно) 42  

Wi-Fi приклучоци (вкупно) 8  

ЛЦД проектори 2 

Печатачи 7 

Друго  

Мултифункциски уреди за печатење, скенирање и 
копирање 

2 

Персонални мултифункциски уреди за печатење, 
скенирање и копирање 

16 

Лаптопи 14 

 
*Согласно класификацијата на студисите програми и типот на наставата, нема „дефинираниˮ  
   компјутерски лаборатории, но целокупниот компјутерски фонд е на располагање како на  
   наставниот кадар, така и на студентите
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: ПРИСТАП ДО ИНТЕРНЕТ 
 

Табела 4 
Пристап до Интернет 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2017/2018 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Табела 4 
Пристап до Интернет 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2018/2019 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

Табела 4 
Пристап до Интернет 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 20192020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

 

Карактеристики на Интернет приклучоци Број 

Вкупен број на Интернет мрежни приклучоци 42 

Број на Интернет приклучоци за: 

студенти 23 

Академски кадар 15 

администрација 9 

библиотека 1 

Карактеристики на Интернет приклучоци Број 

Вкупен број на Интернет мрежни приклучоци 42 

Број на Интернет приклучоци за: 

студенти 23 

Академски кадар 15 
администрација 10 
библиотека 1 

Карактеристики на Интернет приклучоци Број 

Вкупен број на Интернет мрежни приклучоци 42 

Број на Интернет приклучоци за: 

студенти 23 

Академски кадар 15 

администрација 10 

библиотека 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИСКИ БАЗИ 
 
 
Табела 5 
 Пристап до информациски бази
                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун 
                                                                   Академска година: 2017/2018 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Вид на информациските бази Број 

Вкупен број на приклучоци кон информациски бази 15 

Вид на информациски бази: 

EBSCO publishing database 2 

CORESTA 1 

AERET 1 

ЕPrints  1 

Research Gate 1 

ВКУПНО: 6 

 
 
Табела 5 
Пристап до информациски бази
                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун 
                                                                   Академска година: 2018/2019 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид на информациските бази Број 

Вкупен број на приклучоци кон информациски бази 15 

Вид на информациски бази: 

EBSCO publishing database 2 

CORESTA 1 

AERET 1 

ЕPrints  1 

Research Gate 1 

Google Scholar 1 

ВКУПНО: 7 
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Табела 5 
Пристап до информациски бази
                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун 
                                                                   Академска година: 2019/2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид на информациските бази Број 

Вкупен број на приклучоци кон информациски бази 15 

Вид на информациски бази: 

EBSCO publishing database 2 

CORESTA 1 

AERET 1 

ЕPrints  1 

Research Gate 1 

Google Scholar 1 

ВКУПНО: 7 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 6: ПОДАТОЦИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА 
 
Табела 6 
Податоци за библиотеката 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2017/2018 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Карактеристики на библиотечниот фонд Број 

Број на книги набавени во 
последните 3 години 

домашни 2 

странски 10 
Вкупен број на списанија на 
целата единица  во последните 3 
години 

домашни 1 

странски  

Број на компјутери во библиотеката 1 

Приклучоци на библиотеката со Интернет 1 

Мултифункциски уред за печатење, скенирање и копирање 1 
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Табела 6 
Податоци за библиотеката 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2018/2019 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Карактеристики на библиотечниот фонд Број 

Број на книги набавени во 
последните 3 години 

домашни 4 

странски 15 
Вкупен број на списанија на 
целата единица  во последните 3 
години 

домашни 1 

странски 2 

Број на компјутери во библиотеката 1 

Приклучоци на библиотеката со Интернет 1 

Мултифункциски уред за печатење, скенирање и копирање 1 

 
 
 
Табела 6 
Податоци за библиотеката 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2019/2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Карактеристики на библиотечниот фонд Број 

Број на книги набавени во 
последните 3 години 

домашни 4 

странски 15 
Вкупен број на списанија на 
целата единица  во последните 3 
години 

домашни 1 

странски 2 

Број на компјутери во библиотеката 1 

Приклучоци на библиотеката со Интернет 1 

Мултифункциски уред за печатење, скенирање и копирање 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 7: ВКУПЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗИРАНИ СОБИРИ ОД СТРАНА НА 
ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
Табела 7 
 
Вкупен број на организирани собири од страна на високообразовната 
институција во последните три години 
 
                                                               Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                               Академска година: 2017/2018.2018/2019,2019/2020
                   Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Конференции    

Симпозиуми    

Семинари    

ВКУПНО    

 
  
 



1 
 

 
 
                             

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
НАУЧEН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

А Н Е К С  

Т а б е л и  
Единица на Универзитетот  

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

Научен институт за тутун-Прилеп 

 

Заеднички табели за втор циклус академски студии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилеп, 2020 



 2

ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТОР ЦИКЛУС 
(ПОСЛЕДИПЛОМСКИ) СТУДИИ  

 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на втор циклус (последипломски) студии 
 
                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
              Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                     Академска година: 2017/2018 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

Ред
. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година на 
основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. Производств
о на тутун 

2012 2 5 9 4 - 5 8 

2. 

Обработка и 
преработка 
на тутун 
едногодишна 

2012 2 5 6 4 1 3 8 

3. 

Агроменаџме
нт во 

тутунското 
стопанство 

едногодишна 

2017 2 5 9 6 1 5 10 

 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на втор циклус (последипломски) студии 
 
                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
              Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                     Академска година: 2018/2019 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред
. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година на 
основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. Производств
о на тутун 

2012 2 5 9 4 - 5 8 

2. 

Обработка и 
преработка 
на тутун 
едногодишна 

2012 2 5 6 4 / 2 8 
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3. 

Агроменаџме
нт во 

тутунското 
стопанство 

едногодишна 

2017 2 5 9 6 1 5 10 

 
 
Табела 1 
 
 
 
Приказ на студиските програми на втор циклус (последипломски) студии 
 

 
                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
              Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                     Академска година: 2019/2020 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Ред
. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година на 
основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. Производств
о на тутун 

2012 2 5 9 4 - 5 8 

2. 

Обработка и 
преработка 
на тутун 
едногодишна 

2012 2 5 6 4 / 2 8 

3. 

Агроменаџме
нт во 

тутунското 
стопанство 

едногодишна 

2017 2 5 9 6 1 5 10 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2: СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола

              Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                     Академска година: 2017/2018 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 57          
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 64  

3. проф. д-р Јордан Трајкоски / 1 59  
4. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 64  
5. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 60  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 53  

7. проф. д-р Марија Србиноска / 1 53  
8. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 52  
9. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
10. проф. д-р Весна Крстеска / 1 46  

 ВКУПНО: 4 6 10 53,16 100% 
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.       
2.       
3.       
4.       
5.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1. Вон. Проф.  д-р Милан 
Митрески 

/  1 60  
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2. Доц. д-р Каролина Кочоска / 1 53  
3.    
4.  -  
5.  -  

 ВКУПНО: 1 1 2 56,5 100% 
 Доцент  

1. Доц. Д-р Билјана Јорданоска 
Шишкоска 

  1 37  

2 Доц.д-р Наташа Здравеска 1 40  
3. Доц.д-р Силвана Пашоска 1 44  
4.   
   

 ВКУПНО: 3 40,33 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
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Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола

              Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                     Академска година: 2018/2019 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 58          
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 65  

3. проф. д-р Јордан Трајкоски / 1 60  
4. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 65  
5. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 61  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 54  

7. проф. д-р Марија Србиноска / 1 54  
8. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 53  
9. проф. д-р Илија Ристески / 1 66  
10. проф. д-р Весна Крстеска / 1 47  

 ВКУПНО: 4 6 10 58,30 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. Вон. Проф.  д-р Милан 
Митрески 

/  1 61  

2. Вон. Проф. Каролина Кочоска / 1 54  
3. Вон. Проф. Билјана 

Јорданоска Шишкоска 
 / 1 38  

4.  -  
5.  -  

 ВКУПНО: 1 2 3 51.0 100%
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 Доцент  
1. Доц.д-р Наташа Здравеска / 1 41  
2 Доц.д-р Силвана Пашоска / 1 45  
3.   
4.   
   

 ВКУПНО: 2 2 43.0 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
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Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола

              Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                     Академска година: 2019/2020 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 59          
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 66  

3. проф. д-р Јордан Трајкоски / 1 61  
4. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 66  
5. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 62  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 55  

7. проф. д-р Марија Србиноска / 1 55  
8. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 54  
9. проф. д-р Илија Ристески / 1 67  
10. проф. д-р Весна Крстеска / 1 48  

 ВКУПНО: 10 59,30 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. Вон. Проф.  д-р Милан 
Митрески 

/ / 1 62  

2. Вон. Проф. Каролина Кочоска / 1 55  
3. Вон. Проф.Билјана Јорданоска 

Шишкоска 
  1 39  

4.  -  
5.  -  

 ВКУПНО: 1 2 3 52.0 100%
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 Доцент  
1. Доц.д-р Наташа Здравеска / 1 42  
2 Доц.д-р Силвана Пашоска / 1 46  
3.   
4.   
   

 ВКУПНО: 2 2 44.0 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ  
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години 
 
                                                                                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                                                                                     Академска година: 2017/2020 
                                                                                        Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи

Предавачи-
асистенти со 

титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 12 10 2 2 3 3           17 15 1 1 
2018/19 11 10 3 3 2 2           16 15 1 1 
2019/20 11 10 3 3 2 2           16 15 1 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА ЕДИНИЦАТА, 
ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студенти на единицата, запишани во соодветната академска 
година со бројот на наставници на високообразовната институција 
 

 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                    
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници, 
вработени на 

неопределено и 
определено време

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на студенти 
по наставник 

2017/18 15 2 0.13 

2018/19 15 2 0.13 

2019/2020 15 1 0.15 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 5: БРОЈ НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС 
СТУДИИ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА 
 
Табела 5 
Број на акредитирани ментори за втор циклус студии на високообразовната 
институција  

 

                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                    
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Академска 
година 

Број на акредитирани ментори за втор циклус 
студии 

2017/18 11 
2018/19 13 
2019/20 13 



12 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 6 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација:   30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина   

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 
докторат според Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 1,33+1 

3,33+2.5 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 
Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 40308, 
40307, 10207, 10208 

Генетика и селекција на 
тутунот 
изборен

1+0,67 40308 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун изборен 

1,5+1 40307 
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Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 40302   

2. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 

1,33+1 

3,33+2,5 
задолжит 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен 1+0,67 40308 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 40302 

Примена на законската 
регулатива во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен 

1,5+1 40209;  40309 

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Типови и сорти на тутун 
задолжителен

1,3+1 

2,63+2 
задолжит. 
5+3,34 
изборен 

40302,40308 
Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен 
 

1+0,67 40308 

Технологија на производство  
на реконституиран тутун 
изборен 
 
 

 
1,5+1 

40302 
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Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1 50616 

Примена на законската 
регулатива во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен

1,5+1 40209;  40309 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен

1+0,67 40302 

4. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен

1,33+1 

2,66+2 
задолжит 
 
5+3,34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун    изборен 
 

1,5+1 40307 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67 
 

40200; 40201 
40204; 40205 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 40309 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1  50616 

Принципи на добра земјоделска 1,5+1 40200; 40201 
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практика со еколошки 
менаџмент изборен 

40204; 40205 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 
 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 
1+0,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј    40302 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 

6. 

 
 
проф. д-р  Петре Ташкоски 
 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
2+1.34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67 
 

40201, 40202, 
40209 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205

7. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
1+0.67 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205
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8. проф. д-р Илија Ристески 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа  изборен  1,5+1 

3,5+2.34 
изборен 

40309 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј во 
Република Македонија, 40302 Математичко -статистички 

методи во 
научноистражувачката 
работа     изборен 
 

1+0,67 

40309 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

9. проф. д-р Весна Крстеска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 
 

 
1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
3.5+2.34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
40202, 40209Прилепско, 40201, 
40203, 10204,  

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен 

1+0,67 
40200; 40201 
40204; 40205 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
40309 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки 
менаџмент изборен 
 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 
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10. 
Вон. проф. д-р Милан 
Митрески 

 
Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен  1,33+1  

1,33+1 
задолжит 
1+0.67 
изборен 

 
 
40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен 
 

1+0,67 

11. 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Математичко-статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа изборен 

1+0,67 

3+2.01 
изборен 

 
 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302 

 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен 

1+0,67 40302 

12. 

проф. д-р Марија 
Србиноска 
  
   
 

Хемија на тутунските 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 

4,0+3,0 
задолжит 
 
4,5+3 
изборен 

40309 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana tabacum 
L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 40307 

Управување со квалитетот на 
тутунот и производите од 
тутун изборен 

 
1,5+1 

Технологија на производтво 
на тутунски производи 
задолжителен 

2+1,5 

Контрола на квалитетот на 1,5+1 40209;  40309
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тутунот и тутунските производи 
изборен

40209   40309 

Вовед во научно-
истражувачката работа изборен 1,5+1 

13. доц. д-р Наташа Здравеска 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5  

4,0+3,0 
задолжит 
 
4,5+3 
изборен 

40302 

Придонес кон проучувањето на 
технолошките својства на 
домашните и светските цигари 
10702 Хемија на тутунски 

производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 
 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен

1,5+1 
 

Контрола на квалитетот на 
тутунот и тутунските производи 
изборен 
 

1,5+1 40209   40309 

14. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Оперативен менаџмент во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

3.33+2.5 
задолжит 
3+2 
изборен 

50616 
Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607 

Управување со квалитетот на 
тутунските производи 
изборен  
 

1,5+1 40309 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1 50616 

Агропретприемништво 
задолжителен 

   2+1,5 50623 
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15. 
доц. д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
 
 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа  изборен 
 

1+0,67 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

Методологија на научно-
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
 

Вовед во научно-
истражувачката работа изборен 1,5+1 40209   40309 

16. проф. д-р  Златко Арсов 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5 
4,0+3,0 
задолжит 
1,5+1 
изборни 

40302 Ефекти од микробрановиот 
третман во производството, 
обработката и преработката на 
тутунот, 40302 Технологија на производство 

на тутунски производи 
задолжителен

2+1,5 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 

17. 
 
проф. д-р Трајко Мицески 

Агропретприемништво 
задолжителен 

    2+1,5     2+1,5     50623 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во Република 
Македонија, 40302
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Табела 6 
 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2018/2019 
                                                                                       Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 

 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина   

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 
докторат според Класификација 

3. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 1,33+1 

3,33+2.5 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 
Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 40308, 
40307, 10207, 10208 

Генетика и селекција на 
тутунот 
изборен

1+0,67 40308 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун изборен 

1,5+1 40307 
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Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 40302   

4. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 

1,33+1 

3,33+2,5 
задолжит 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен 1+0,67 40308 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 40302 

Примена на законската 
регулатива во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен 

1,5+1 40209;  40309 

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Типови и сорти на тутун 
задолжителен

1,3+1 

2,63+2 
задолжит. 
5+3,34 
изборен 

40302,40308 
Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен 
 

1+0,67 40308 

Технологија на производство  
на реконституиран тутун 
изборен 
 
 

 
1,5+1 

40302 
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Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1 50616 

Примена на законската 
регулатива во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен

1,5+1 40209;  40309 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен

1+0,67 40302 

12. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен

1,33+1 

2,66+2 
задолжит 
 
5+3,34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун    изборен 
 

1,5+1 40307 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67 
 

40200; 40201 
40204; 40205 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 40309 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1  50616 

Принципи на добра земјоделска 1,5+1 40200; 40201 
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практика со еколошки 
менаџмент изборен 

40204; 40205 

13. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 
 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 
1+0,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј    40302 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 

14. 

 
 
проф. д-р  Петре Ташкоски 
 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
2+1.34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67 
 

40201, 40202, 
40209 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205

15. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
1+0.67 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205
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16. проф. д-р Илија Ристески 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа  изборен  1,5+1 

3,5+2.34 
изборен 

40309 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј во 
Република Македонија, 40302 Математичко -статистички 

методи во 
научноистражувачката 
работа     изборен 
 

1+0,67 

40309 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

17. проф. д-р Весна Крстеска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 
 

 
1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
3.5+2.34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
40202, 40209Прилепско, 40201, 
40203, 10204,  

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен 

1+0,67 
40200; 40201 
40204; 40205 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
40309 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки 
менаџмент изборен 
 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 
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18. 
Вон. проф. д-р Милан 
Митрески 

 
Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен  1,33+1  

1,33+1 
задолжит 
1+0.67 
изборен 

 
 
40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен 
 

1+0,67 

19. 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Математичко-статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа изборен 

1+0,67 

3+2.01 
изборен 

 
 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302 

 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен 

1+0,67 40302 

12. 

проф. д-р Марија 
Србиноска 
  
   
 

Хемија на тутунските 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 

4,0+3,0 
задолжит 
 
4,5+3 
изборен 

40309 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana tabacum 
L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 40307 

Управување со квалитетот на 
тутунот и производите од 
тутун изборен 

 
1,5+1 

Технологија на производтво 
на тутунски производи 
задолжителен 

2+1,5 

Контрола на квалитетот на 1,5+1 40209;  40309
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тутунот и тутунските производи 
изборен

40209   40309 

Вовед во научно-
истражувачката работа изборен 1,5+1 

13. доц. д-р Наташа Здравеска 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5  

4,0+3,0 
задолжит 
 
4,5+3 
изборен 

40302 

Придонес кон проучувањето на 
технолошките својства на 
домашните и светските цигари 
10702 Хемија на тутунски 

производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 
 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен

1,5+1 
 

Контрола на квалитетот на 
тутунот и тутунските производи 
изборен 
 

1,5+1 40209   40309 

14. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Оперативен менаџмент во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

3.33+2.5 
задолжит 
3+2 
изборен 

50616 
Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607 

Управување со квалитетот на 
тутунските производи 
изборен  
 

1,5+1 40309 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1 50616 

Агропретприемништво 
задолжителен 

   2+1,5 50623 
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15. 
Вон. проф д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
 
 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа  изборен 
 

1+0,67 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

Методологија на научно-
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
 

Вовед во научно-
истражувачката работа изборен 1,5+1 40209   40309 

16. 
 
проф. д-р Трајко Мицески 

Агропретприемништво 
задолжителен 

    2+1,5     2+1,5     50623 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во Република 
Македонија, 40302

 
Табела 6 
 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2019/2020 
                                                                                       Датум на самоевалуација:   30.07.2020 
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Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина   

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 
докторат според Класификација 

5. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 1,33+1 

3,33+2.5 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 
Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 40308, 
40307, 10207, 10208 

Генетика и селекција на 
тутунот 
изборен

1+0,67 40308 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун изборен 

1,5+1 40307 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 40302   

6. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 

1,33+1 
3,33+2,5 
задолжит 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен 1+0,67 40308 
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Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 40302 

Примена на законската 
регулатива во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен 

1,5+1 40209;  40309 

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Типови и сорти на тутун 
задолжителен

1,3+1 

2,63+2 
задолжит. 
5+3,34 
изборен 

40302,40308 
Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен 
 

1+0,67 40308 

Технологија на производство  
на реконституиран тутун 
изборен 
 
 

 
1,5+1 

40302 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1 50616 

Примена на законската 
регулатива во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен

1,5+1 40209;  40309 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен

1+0,67 40302 
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20. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен

1,33+1 

2,66+2 
задолжит 
 
5+3,34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун    изборен 
 

1,5+1 40307 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67 
 

40200; 40201 
40204; 40205 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 40309 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1  50616 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки 
менаџмент изборен 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 

21. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 
 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 
1+0,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј    40302 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 



 31

22. 

 
 
проф. д-р  Петре Ташкоски 
 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
2+1.34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67 
 

40201, 40202, 
40209 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205

23. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
1+0.67 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

Агротехникa и заштита на 
тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205

24. проф. д-р Илија Ристески 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа  изборен  1,5+1 

3,5+2.34 
изборен 

40309 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј во 
Република Македонија, 40302 Математичко -статистички 

методи во 
научноистражувачката 
работа     изборен 
 

1+0,67 40309 
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Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

25. проф. д-р Весна Крстеска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 
 

 
1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
3.5+2.34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
40202, 40209Прилепско, 40201, 
40203, 10204,  

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен 

1+0,67 
40200; 40201 
40204; 40205 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
40309 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки 
менаџмент изборен 
 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 

26. 
Вон. проф. д-р Милан 
Митрески 

 
Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен  1,33+1  

1,33+1 
задолжит 
1+0.67 
изборен 

 
 
40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен 
 

1+0,67 

27. 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Математичко-статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа изборен 

1+0,67 
3+2.01 
изборен 

 
 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302 
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Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

Организација на 
производството и прометот на 
семенски материјал од тутун 
изборен 

1+0,67 40302 

12. 

проф. д-р Марија 
Србиноска 
  
   
 

Хемија на тутунските 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 

4,0+3,0 
задолжит 
 
4,5+3 
изборен 

40309 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana tabacum 
L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 40307 

Управување со квалитетот на 
тутунот и производите од 
тутун изборен 

 
1,5+1 

Технологија на производтво 
на тутунски производи 
задолжителен 

2+1,5 

Контрола на квалитетот на 
тутунот и тутунските производи 
изборен

1,5+1 40209;  40309 
40209   40309 Вовед во научно-

истражувачката работа изборен 1,5+1 

13. доц. д-р Наташа Здравеска 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5  

4,0+3,0 
задолжит 
 
4,5+3 
изборен 

40302 

Придонес кон проучувањето на 
технолошките својства на 
домашните и светските цигари 
10702 Хемија на тутунски 

производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 
 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен

1,5+1 
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Контрола на квалитетот на 
тутунот и тутунските производи 
изборен 
 

1,5+1 40209   40309 

14. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Оперативен менаџмент во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

3.33+2.5 
задолжит 
3+2 
изборен 

50616 
Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607 

Управување со квалитетот на 
тутунските производи 
изборен  
 

1,5+1 40309 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и 
обработката на тутунот 
задолжителен

1,33+1 50616 

Агропретприемништво 
задолжителен 

   2+1,5 50623 

15. 
Вон. проф д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
 
 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа  изборен 
 

1+0,67 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

Методологија на научно-
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
 

Вовед во научно- 1,5+1 40209   40309
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истражувачката работа изборен

16. 
 
проф. д-р Трајко Мицески 

Агропретприемништво 
задолжителен 

    2+1,5     2+1,5     50623 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во Република 
Македонија, 40302

 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 7: АНГАЖМАН НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
 
Табела 7 
 
Ангажман на наставниците во други институции 
 
                                                                                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација:  30.07.2020
 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и 
звање 
(име и 

презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови 

по 
наставн

а 
дисципл

ина

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во УКЛО 
Институции 

надвор од УКЛО 

1. 
доц. д-р Силвана 
Пашоска 

Маркетинг на земјоделски 
производи, задолжителен 

3+2+1 
6+4+2 
Задолжите

 Универзитет Гоце 
Делчев –Штип, 
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Агропретприемништво, 
задолжителен 

3+2+1 
лни 
6+3+3 
изборни 

 Земјоделски 
факултет 

Менаџмент на човечки ресурси, 
изборен  

2+1+1 
 

Деловна комуникација, изборен 2+1+1  

Менаџмент на фарма, изборен 2+1+1  

 
 
 
Табела 7 
Ангажман на наставниците во други институции
                                                                                                                           Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                Единица: Научен институт за тутунн-Прилеп 
                                                                                                                            Академска година: 2018/2019 
                                                                              Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институци
и во УКЛО 

Институции надвор од 
УКЛО 

1. 
доц. д-р Силвана  
Пашовска 

Агропретприемништво 
задолжителен 

3+2+2 
6+4+4 

задолжит
елен 

 
6+3+3 

изборен 

Научен 
институт за 
тутун-
Прилеп

Универзитет Гоце Делчев 
Штип – Земјоделски 
факултет 

Маркетинг на 
земјоделски производи 
задолжителен 

3+2+2 

Научен 
институт за 
тутун-
Прилеп

Универзитет Гоце Делчев 
Штип - Земјоделски 
факултет 

Менаџмент на човечки 
ресурси изборен 

2+1+1 
Научен 
институт за 
тутун-

Универзитет Гоце Делчев 
Штип - Земјоделски 
факултет
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Прилеп

Деловна комуникација 
изборен 

2+1+1 

Научен 
институт за 
тутун-
Прилеп

Универзитет Гоце Делчев 
Штип - Земјоделски 
факултет 

Менаџмент на фарма 
изборен 

2+1+1 

Научен 
институт за 
тутун-
Прилеп

Универзитет Гоце Делчев 
Штип - Земјоделски 
факултет 

 
*За академската година 2019/2020 нема ангажирани наставници од НИТП на други институции 
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ТАБЕЛА БРОЈ 8: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                      Датум на самоевалуација:   30.07.2020 
 
 
 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12  
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 
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Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес 
 
                                                                                                                             Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                    Единица: Научен институт за тутунн-Прилеп 
                                                                                                                            Академска година: 2018/2019 
                                                                                Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12  
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 
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Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес 
 
                                                                                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутунн-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2019/2020 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12  
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) 
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример, теренска настава, проекти, посета и друго) 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација:   30.07.2020 
 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Изработка на магистерски труд во склад со проектите и 

потребите на тутунските претпријатија
Владини институции  Соработка со Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, како и соработка со 
Министерството за образование и наука во насока 
на добивање на соодветни актуелни податоци и 
информации 

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа   
Невладини организации   
Професионални организации    

Образовни / воспитно-образовни институции                  Х 

Стручна / здравствена контрола на земјоделски насад, 
Комуникација и соработка со Универзитетите во 
Р.Македонија, посебно со земјоделските факултети 
– катедра Агроекономија 

Друго                 Х Стручни совети за мерките на интегрална заштита  
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Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример, теренска настава, проекти, посета и друго) 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица:  Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2018/2019            
                                                                                                                                   Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Изработка на магистерски труд во склад со проектите и 

потребите на тутунските претпријатија 
Владини институции  Соработка со Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, како и соработка со 
Министерството за образование и наука во насока 
на добивање на соодветни актуелни податоци и 
информации 

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа   
Невладини организации  
Професионални организации   

Образовни / воспитно-образовни институции                  Х 

Стручна / здравствена контрола на земјоделски насад, 
Комуникација и соработка со Универзитетите во 
Р.Македонија, посебно со земјоделските факултети 
– катедра Агроекономија 

Друго                 Х Стручни совети за мерките на интегрална заштита  
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Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример, теренска настава, проекти, посета и друго) 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица:  Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2019/2020         
                                                                                                                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Изработка на магистерски труд во склад со проектите и 

потребите на тутунските претпријатија 
Владини институции  Соработка со Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, како и соработка со 
Министерството за образование и наука во насока 
на добивање на соодветни актуелни податоци и 
информации 

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа  
Невладини организации  
Професионални организации   

Образовни / воспитно-образовни институции                  Х 

Стручна / здравствена контрола на земјоделски насад, 
Комуникација и соработка со Универзитетите во 
Р.Македонија, посебно со земјоделските факултети 
– катедра Агроекономија 

Друго                 Х Стручни совети за мерките на интегрална заштита  
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ТАБЕЛА БРОЈ 10: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ 
 
Табела 10 
 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите 
 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација:   30.07.2020 
 
 

Вид на вештини 
Рангирање

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање   Х 
Усмено комуницирање  Х  Х 
Научно-истражувачка работа  Х Х 

Работа со компјутер  Х  Х 
Работа во лабораторија Х  Х 

Работа во група Х   
Подготвување на проекти  Х  
Познавање на странски јазици  Х Х

Анализа на стручна и научна литература  Х  Х 
Разрешување на проблеми  Х  

Менаџерство  Х Х 

Друго  
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Табела 10 
 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2018/2019  
                                                                                                                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање   Х 
Усмено комуницирање  Х  Х 
Научно-истражувачка работа  Х Х 

Работа со компјутер  Х  Х 
Работа во лабораторија Х  Х 

Работа во група Х   
Подготвување на проекти  Х  
Познавање на странски јазици  Х Х 

Анализа на стручна и научна литература  Х  Х 
Разрешување на проблеми  Х  

Менаџерство  Х Х 

Друго  
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Табела 10 
 

Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите 
 

                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                     Академска година: 2019/2020 
                                                                                                                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

Вид на вештини 
Рангирање

1 2 3 4 5
Писмено комуницирање   Х 
Усмено комуницирање  Х  Х 
Научно-истражувачка работа  Х Х 

Работа со компјутер  Х  Х 
Работа во лабораторија Х  Х 

Работа во група Х   
Подготвување на проекти  Х  
Познавање на странски јазици  Х Х 

Анализа на стручна и научна литература  Х  Х 
Разрешување на проблеми  Х  

Менаџерство  Х Х 

Друго  
 

 
 



 47

 
 
 
 

ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                       Датум на самоевалуација:   30.07.2020 
 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица:  Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2018/2019          
                                                                                                                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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 Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2019/2020  
                                                                                                                                   Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
ЕДИНИЦАТА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
 
Број на запишани студенти во прва година на единицата во соодветната 
академска година 
 

 
                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 
 
. 

Генерација 
Број на 

запишани 

2017/2018 2 

2018/2019 2 

2019/2020 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
Постигнат успех на студентите 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за туутн-Прилеп  
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 
 

Академска 
година 

Број на студенти кои 
го полагале 

завршниот испит 

Број на студенти кои го 
положиле завршниот 

испит 

Процент на студенти кои 
го положиле завршниот 

испит 

Просечна оценка на 
студентите кои го 

положиле завршниот 
испит 

2017/2018 2 2 100 9,25 

2018/2019 1 1 100 9,67 

2019/2020 2 2 100 9,25 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети магистерски/специјалистички трудови во последните три академски години 
 

 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
            Единица: Научен институт за туутн-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Година 
Одбранети магистерски/ 

специјалистички трудови 

2017/18  

2018/19 1 

2019/20 3 

ВКУПНО 4 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР, ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 

 
Табела 15 
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица:  Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број
автор коавтор

Пред 3 
години 

Во 
последните 3 

години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 3 

години 
Вкупен број книги 
од областите на 
сите студиски 
програми на втор 
циклус, напишани 
од академскиот 
кадар 

книги 1 1 2  

скрипти    3 

практикуми     

други помагала 5 2   1 

Вкупно (по периоди): 6  3 3 4 

ВКУПНО: 9 7 
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ 
ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
Табела 16 
 

Учество на наставници и соработници во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните три години 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица:  Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  
                                                                                                                                   Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални - 14 

Меѓународни - - 
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ТАБЕЛА БРОЈ 17: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ ВО 
ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
Табела 17 
 
 Учество на наставници и соработници на конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 години 
 

 
                                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                                              Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
  

Вид собири 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Конференции 24 27 13 

Симпозиуми 20 17 10 

Семинари  2 3 

ВКУПНО 44 46 26 
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ТАБЕЛА БРОЈ 18: ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 18 
 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 
програма  
 

 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                            Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
                Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
  

Број 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Вкупно 

Докторски дисертации/трудови     

Магистерски трудови  1 3 4 

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 48 32 23 103 

Други трудови и публикации 9 28 12 49 
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ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 19 
 
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 

 
                                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                            Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на проект Број на проекти
TEMPUS 
FP7 
Minor uses Coordination 
facility and Horizontal 
Expert Group / tobacco

1 

 
 

 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 20: ВКУПЕН БРОЈ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 20 
 
Вкупен број реализирани проекти во последните 3 години 
 
                                                                      
                                                             Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                            Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки
Апликативни 

Со домашни институции - 14 

Со меѓународни институции - 2 
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ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                                      
                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
             Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                   Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 23 

Постер 51 

Соопштенија  

 
 



 
 
                             

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
НАУЧEН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

А Н Е К С  

Т а б е л и  
Студиска програма ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 

 
Едногодишни студии 

 
 
 

 
 
 
 

Прилеп, 2020 
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Табела 1 

 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 
Производство 

на тутун 
2012  2 5 9 4 - 5 8 

 
Табела 1 

                                                               Студиска програма:Производство на тутун 
                                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                              Академска година: 2018/ 2019 

 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 
Производство 

на тутун 
2012  2 5 9 4 - 5 8 

 
Табела 1 

 
                                                

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 
Производство 

на тутун 
2012  2012  2 9 4 - 5 8 

              
 
 
 
 

 
Приказ на студиските програми на втор циклус (последипломски) студии 
 
                                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
       Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                              Студиска програма:Производство на тутун 
                                                              Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                              Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                              Академска година: 2017/ 2018 
                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

                                                                Студиска програма:Производство на тутун 
                                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                             Академска година: 2019/ 2020
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ТАБЕЛА БРОЈ 2: СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 

 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено времe 

                                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
       Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
                                                              Студиска програма:Производство на тутун 
                                                              Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                              Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                              Академска година: 2017/ 2018 
                 Датум на самоевалуација:30.07.2020 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 57  
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 64  

3 проф. д-р Јордан Трајкоски / 1 59  
4. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 64  
5. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 60  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 53  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 52  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 46  

 ВКУПНО:   9 58 100% 
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. Вонр. проф. д-р Милан 
Митрески 

/  1 60  

2. Вонр. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 53  

3.   
4.   
5.   

 ВКУПНО: / 2 56,5 100%
 Доцент  
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Табела 2 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 

                                                             Студиска програма:Производство на тутун 
                                                             Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                              Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                              Академска година: 2018/ 2019

 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 58  
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 65  

3 проф. д-р Јордан Трајкоски / 1 60  
4. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 65   
5. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 61  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 54  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 53    
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 66  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 47   

1 Доц. д-р Билјана Јордановска 
Шишкоска 

 / 1 37  

2 Доц. д-р Силвана Пашовска / 1 44  
 ВКУПНО: / 2 40,5 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
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 ВКУПНО:   9 59 100% 
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   
3.       
4.       
5.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. Вонр. проф. д-р Милан 
Митрески 

/  1 61  

2. Вонр. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 54  

3. Вонр. проф. д-р Билјана 
Јордановска Шишкоска 

 / 1 38  

   
 ВКУПНО: 3 51 100%
 Доцент  

1 Доц. д-р Силвана Пашовска / 1     45  
 ВКУПНО:  / 1 45 100% 
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 
Табела 2 

Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 

                                                             Студиска програма:Производство на тутун 
                                                             Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                              Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                              Академска година: 2019/ 2020
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Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 59  
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 66    

3 проф. д-р Јордан Трајкоски / 1 61  
4. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 66     
5. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 62  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 55  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 54  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 67  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 48  

 ВКУПНО: 9 60 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1. Вонр. проф. д-р Милан 
Митрески 

/  1 62  

2. Вонр. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 55  

3. Вонр. проф. д-р Билјана 
Јордановска Шишкоска 

 / 1 39  

4. Вонр. проф. д-р Силвана 
Пашовска 

 / 1 46  

 ВКУПНО: / 4 50,5 100%
 Доцент  

1.       

2.   
3   

 ВКУПНО:  
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  
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1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%



ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години 
                                                                                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                             Единица: Научен институт за тутун – Прилеп 
                                                                                                                                    Студиска програма:Производство на тутун 
                                                                                                                                    Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                                                                                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                    Академска година:2017/2018;  2018/2019  2019/2020 
                                                                                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
  

Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено време (y) 
 

 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи

Предавачи-
асистенти со 

титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 9 
 
9 
 

2 2 2 2 
          

13 13 1 1 

2018/19 9 
 
9 
 

3 3 1 1 
          

13 13 1 1 

2019/20 9 9 4 4 / / 
          

13 13 1 1 



 
ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студенти на студиската програма, запишани во сите години 
на студии во соодветната академска година со бројот на наставници на 
студиската програма 
 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                            Студиска програма:Производство на туутн 
                                                            Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                            Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                            Датум на самоевалуација: 30.11.2018 

 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници, 
вработени на 

неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на студенти 
по наставник 

2017/2018 13 0    0 

2018/2019 13 1  0,08 

2019/2020 13 1 0,08 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: БРОЈ НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС 
СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Табела 5 
 
Бројот на акредитрирани ментори за втор циклус студии на студиската програма 
 
                                                             Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                            Студиска програма:Производство на туутн 
                                                           Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                            Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                            Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Академска 
година 

Број на акредитирани ментори за втор циклус 
студии 

2017/18 10 

2018/19 12 

2019/20 12 

 
 



 
ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
 

Табела 6 
 

 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 

                                                                                                                                      Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                      Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                      Академска година: 2017/2018 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина   

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 
докторат според Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 
Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 40308, 
40307, 10207, 10208 

Генетика и селекција на 
тутунот 
изборен

1+0,67 40308 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун 
изборен

1,5+1 40307 

2. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302, 40308 
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 Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен

1+0,67 
1+0,67 
изборен 40308 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Типови и сорти на тутун 
задолжителен

1,3+1 1,3+1 
задолжит. 
1+0,67 
изборен 

40302,40308 
Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен

1+0,67 40308 

4. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун    изборен 

1,5+1 40307 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на тутунот 
од типот берлеј    40302

6. 

 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40200; 40201 
40204; 40205 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

7. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302 

Влијание на минералната исхрана 
и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302

8. проф. д-р Илија Ристески 
Методологија на 
научноистражувачката 
работа  изборен  

1,5+1 
2,5+1,67 
изборен 

40309 
Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
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Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа    изборен

1+0,67 40309 

квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј во 
Република Македонија, 40302 

9. проф. д-р Весна Крстеска 
Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

 
1,33+1 

1,33+1 
задолжит 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
40202, 40209Прилепско, 40201, 
40203, 10204, 

10. 
Вон. проф. д-р Милан 
Митрески 

 
Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен  

1,33+1  
1,33+1 
задолжит 

 
 
40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302

11. 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Математичко-статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа изборен

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

 
 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302 

12. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Оперативен менаџмент во 
производството на тутун 
изборен 1,5+1 

1,5+1 
изборен 

50616 

Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607

13. 
доц. д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа  изборен

1+0,67 
 
40309 
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Табела 6 
 

 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

                                                                                                                                Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                            Академска година: 2018/2019

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина   

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 
докторат според Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 
Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 40308, 
40307, 10207, 10208 

Генетика и селекција на 
тутунот 
изборен

1+0,67 40308 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун 
изборен

1,5+1 40307 

2. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
1+0,67 
изборен 

40302, 40308 
Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен

1+0,67 40308 

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 

Типови и сорти на тутун 
задолжителен

1,3+1 
1,3+1 
задолжит. 40302,40308 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
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 Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен

1+0,67 
1+0,67 
изборен 40308 

својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308

4. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун    изборен 

1,5+1 40307 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на тутунот 
од типот берлеј    40302

6. 

 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40200; 40201 
40204; 40205 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

7. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302 

Влијание на минералната исхрана 
и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302

8. проф. д-р Илија Ристески 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа  изборен  

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј во 
Република Македонија, 40302 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа    изборен

1+0,67 40309 
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9. проф. д-р Весна Крстеска 
Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

 
1,33+1 

1,33+1 
задолжит 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
40202, 40209Прилепско, 40201, 
40203, 10204, 

10. 
Вон. проф. д-р Милан 
Митрески 

 
Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен  

1,33+1  
1,33+1 
задолжит 

 
 
40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302

11. 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Математичко-статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа изборен

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

 
 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302 

12. 
Вон. проф д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа  изборен 

1+0,67 
 
40309 

13. 
Доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Оперативен менаџмент во 
производството на тутун 
изборен 1,5+1 

1,5+1 
изборен 

50616 

Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607
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Табела 6  
 

 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 

                                                                                                                                     Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                     Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                     Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2019/2020

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина   

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 
докторат според Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

40302, 40308 
Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 40308, 
40307, 10207, 10208 

Генетика и селекција на 
тутунот 
изборен

1+0,67 40308 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун 
изборен

1,5+1 40307 

2. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Типови и сорти на тутун  
задолжителен 

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
1+0,67 
изборен 

40302, 40308 
Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен

1+0,67 40308 

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 

Типови и сорти на тутун 
задолжителен

1,3+1 
1,3+1 
задолжит. 40302,40308 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
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 Генетика и селекција на 
тутунот  
изборен

1+0,67 
1+0,67 
изборен 40308 

својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40308

4. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен

1,33+1 1,33+1 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Физиологија на растенијата 
со физиолошко-биохемиски 
основи на производството на 
тутун    изборен 

1,5+1 40307 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на тутунот 
од типот берлеј    40302

6. 

 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40200; 40201 
40204; 40205 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

7. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 

40302 

Влијание на минералната исхрана 
и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302

8. проф. д-р Илија Ристески 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа  изборен  

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј во 
Република Македонија, 40302 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа    изборен

1+0,67 40309 
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9. проф. д-р Весна Крстеска 
Заштита на тутунот од 
болести,штетници и плевели 
задолжителен 

 
1,33+1 

1,33+1 
задолжит 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
40202, 40209Прилепско, 40201, 
40203, 10204, 

10. 
Вон. проф. д-р Милан 
Митрески 

 
Технологија на 
производството на тутун 
задолжителен  

1,33+1  
1,33+1 
задолжит 

 
 
40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302

11. 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Математичко-статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа изборен

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

 
 
40302 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302 

12. 
Вон. проф д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 

40309 
Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309 

Математичко -статистички 
методи во 
научноистражувачката 
работа  изборен 

1+0,67 
 
40309 

13. 
Вон. проф д-р Силвана       
Пашовска 

Оперативен менаџмент во 
производството на тутун 
изборен 1,5+1 

1,5+1 
изборен 

50616 

Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607
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ТАБЕЛА БРОЈ 7: АНГАЖМАН НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

 
Табела 7 

 

Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

                                                                                                                                  Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                  Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2017/2018 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020година 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и 
звање 

(име и презиме) 
Наставни дисциплини 

Фонд 
на 

часови 
по 

настав
на 

дисцип
лина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во 
УКЛО 

Институции надвор од 
УКЛО 

1. 
Доц. д-р Силвана  
Пашовска 

Агропретприемништво 
задолжителен 

3+2+2 

6+4+4 
задолжит

елен 
6+3+3 

изборен 

 Универзитет Гоце Делчев 
Штип - Земјоделски факултет 

Маркетинг на земјоделски 
производи задолжителен

3+2+2 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет
Менаџмент на човечки ресурси 
изборен 

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет 

Деловна комуникација изборен 2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет

Менаџмент на фарма  2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет 
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Табела 7 
 

Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

                                                                                                                                  Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                  Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2018/2019 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020година 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и 
звање 

(име и презиме) 
Наставни дисциплини 

Фонд 
на 

часови 
по 

настав
на 

дисцип
лина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во 
УКЛО 

Институции надвор од 
УКЛО 

1. 
Доц. д-р Силвана  
Пашовска 

Агропретприемништво 
задолжителен

3+2+2 

6+4+4 
задолжит

елен 
6+3+3 

изборен 

 Универзитет Гоце Делчев 
Штип - Земјоделски факултет

Маркетинг на земјоделски 
производи задолжителен 

3+2+2 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет 
Менаџмент на човечки ресурси 
изборен

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет

Деловна комуникација изборен 2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет 

Менаџмент на фарма  2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски факултет 
 

*За академската 2019/2020 нема ангажирани наставници од НИТП на други институции 
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ТАБЕЛА БРОЈ 8: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 8 

 

Форми во наставно-образовниот процес 
 

                                                                                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                            Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                   Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                   Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат (%) Потреба за реализација (%)
Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава    48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава    28 
Теренска настава / 
Проектна настава    12 
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 
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Табела 8 
Форми во наставно-образовниот процес 
                                                                                                                                   Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                   Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                  Академска година: 2018/2019

 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат (%) Потреба за реализација (%) 
Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12 
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 

         Табела 8 
Форми во наставно-образовниот процес 
                                                                                                                                   Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                   Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                  Академска година: 2019/2020

 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат (%) Потреба за реализација (%) 
Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12 
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И 
ДРУГО) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
Табела 9 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската програма 

                                                                                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                   Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                   Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                   Академска година: 2017/2018 
                                                                             Датум на самоевалуација: 30.07.2020
Табела 9 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Изработка на магистерски труд во склад со проектите и 

потребите на тутунските претпријатија
Владини институции   
Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа   
Невладини организации   
Професионални организации    
Образовни / воспитно-образовни институции                  Х Стручна / здравствена контрола на земјоделски насад 

Друго                 Х Стручни совети за мерките на интегрална заштита  

 
Табела 9 
 
                                                                                                                                   Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                   Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                  Академска година: 2018/2019
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
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Стопанство Х Изработка на магистерски труд во склад со проектите и 
потребите на тутунските претпријатија 

Владини институции   
Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа   
Невладини организации   
Професионални организации    
Образовни / воспитно-образовни институции                  Х Стручна / здравствена контрола на земјоделски насад 

Друго                 Х 
Стручни консултации и совети за мерките на интегрална 
заштита 

 
Табела 9 
 
                                                                                                                                   Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                   Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                   Академска година: 2019/2020 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Изработка на магистерски труд во склад со проектите и 

потребите на тутунските претпријатија 
Владини институции   
Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа   
Невладини организации   
Професионални организации    
Образовни / воспитно-образовни институции                  Х Стручна / здравствена контрола на земјоделски насад 

Друго                 Х 
Стручни консултации и совети за мерките на интегрална 
заштита  
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ТАБЕЛА БРОЈ 10: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

 
Табела 10 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма
                                                                                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                  Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                  Академска година: 2017/2018 
                                                                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање     Х 
Усмено комуницирање      Х 
Научно-истражувачка работа    Х   
Работа со компјутер     Х

Работа во лабораторија   Х 
Работа во група   Х   
Подготвување на проекти    Х  
Познавање на странски јазици    Х
Анализа на стручна и научна литература     Х
Разрешување на проблеми    Х  
Менаџерство    Х  
Друго  

 
 



 27

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
      Табела 10                                                                                                          Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2019/2020

 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање     Х

Усмено комуницирање    Х 
Научно-истражувачка работа    Х  
Работа со компјутер     Х

Работа во лабораторија   Х 
Работа во група   Х   
Подготвување на проекти    Х  
Познавање на странски јазици    Х

Анализа на стручна и научна литература     Х

Разрешување на проблеми    Х  
Менаџерство    Х  
Друго  

                                                                                                                    Студиска програма: Производство на тутун 
Табела 10                                                                                                                 Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2018/2019

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање     Х

Усмено комуницирање    Х 
Научно-истражувачка работа    Х  
Работа со компјутер     Х

Работа во лабораторија   Х 
Работа во група   Х   
Подготвување на проекти    Х  
Познавање на странски јазици    Х

Анализа на стручна и научна литература     Х

Разрешување на проблеми   Х  
Менаџерство    Х  
Друго      



 28

ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                  Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                  Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                  Академска година: 2017/2018 
                                                                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 

  

 

 

 

 

 

 



 29

 Табела 11 
                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                  Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2018/2019
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 

 
Табела 11 
                                                                                                                                  Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                  Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                                                                                                                  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                 Академска година: 2019/2020       
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 

 

 



  
ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти во прва година на студиската програма во 
соодветната академска година 
 
                                                       Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                       Студиска програма: Производство на тутун 
                                                       Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                       Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
            Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

2017/2018 0 

2018/2019 1 

2019/2020 1 

 



 
ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
 
 
Постигнат успех на студентите 
 
                                                                                                                                   Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                                                   Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                    Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 
 
 

Академска 
година 

Број на студенти кои 
го полагале 

завршниот испит 

Број на студенти кои го 
положиле завршниот 

испит 

Процент на студенти кои 
го положиле завршниот 

испит 

Просечна оценка на 
студентите кои го 

положиле завршниот 
испит 

2017/2018 1 1 100 8,5 

2018/2019 1 1 100 9,67 

2019/2020 2 2 100 9,25 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети магистерски/специјалистички трудови на студиската програма во последните 3 академски години 
 
                                                                                                                                    Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                                                   Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                    Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020

                                                                                                    
 
 

Академска 
година 

Одбранети магистерски/ 
специјалистички трудови 

2017/2018  

2018/2019 1 

2019/2020 2 

ВКУПНО 3 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ  
 
 
Табела 15 
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 
                                                                                                                                    Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                                                   Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                    Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број 
автор коавтор 

Пред 3 
години 

Во 
последните 3 

години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 3 

години
Вкупен број книги 
од областите на 
сите студиски 
програми на втор 
циклус, напишани 
од академскиот 
кадар 

книги 1 1   

скрипти     

практикуми     

други помагала 5 2   

Вкупно (по периоди): 6 3   
ВКУПНО:

                      9            
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
 

Табела 16 
 

Учество на наставници и соработници во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните три години 
 

                                                                                                                                    Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                                                   Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                    Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални  14 

Меѓународни  - 
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ТАБЕЛА БРОЈ 17: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
Табела 17 
 
 Учество на наставници и соработници на конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 години 
 
                                                                                                                                    Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                                                                                                   Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                                    Студиска програма: Производство на тутун 
                                                                                                                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020

              
 

  

Вид собири 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Конференции 13 20 9 

Симпозиуми 15 8 4 

Семинари  1 3 

ВКУПНО 28 29 24 

 



 
ТАБЕЛА БРОЈ 18: ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 
 
Табела 18 
 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 
програма  
 
                                                       Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                       Студиска програма: Производство на тутун 
                                                       Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                       Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 година 

 
 

Број 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Вкупно 

Докторски дисертации/трудови     

Магистерски трудови  1 2 3 

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 29 19 10 58 

Други трудови и публикации  25 7 32 
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ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 19 

 Учество во Европски проекти во последните три години 

                                                        Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                       Студиска програма: Производство на тутун 
                                                       Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                       Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 година 

 
 

Вид на проект Број на проекти 
TEMPUS 
FP7 
Minor uses Coordination facility and 
Horizontal Expert Group / tobacco

1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 20: ВКУПЕН БРОЈ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 20 
 
Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 
                                                               Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
       Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                              Студиска програма:Производство на тутун 
                                                              Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                              Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                              Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                            Датум на самоевалуација: 30.07.2020 година 

 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки
Апликативни 

Со домашни институции  14 

Со меѓународни институции   

 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
                             Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                           Студиска програма:Производство на тутун 
                                                           Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                            Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                          Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 година 

 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 11 

Постер 42 

Соопштенија  

 



1 
 

 
                             

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –  БИТОЛА 
НАУЧEН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

А Н Е К С  

Т а б е л и  
Студиска програма ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН 

 
Едногодишни студии 

 
 
 

 
 
 
 

Прилеп, 2020
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Табела 1 
 
Приказ на студискaтa програмa на втор циклус (последипломски) студии 
 
                                               
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                               Академска година: 2017/ 2018 
         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Обработка и 
преработка на 

тутун 
едногодишна 

2012 2 5 6 4 1 3 8 

 
 
 
Табела 1 
 
Приказ на студискaтa програмa на втор циклус (последипломски) студии 
 
                                               
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                               Академска година: 2018/ 2019 
         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Обработка и 
преработка на 

тутун 
едногодишна 

2012 2 5 6 4 / 2 8 
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Табела 1 
 
Приказ на студискaтa програмa на втор циклус (последипломски) студии 
 
                                               
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                               Академска година: 2019/ 2020 
         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Обработка и 
преработка на 

тутун 
едногодишна 

2012 2 5 6 4 / 2 8 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2: СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
  
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                               Академска година: 2017/ 2018 
         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 64  
2. проф. д-р Ана Корубин 

Алексоска 
 / 1 60  

3. проф. д-р Марија Србиноска / 1 53  
4. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 52  
5. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
6. проф. д-р Весна Крстеска / 1 46  

 ВКУПНО: 6 57,0 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   
3.   
4.       
5.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. вон. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 53  

 ВКУПНО:   1 53,0 100% 
 Доцент  

1. доц. д-р Билјана Јорданоска 
Шишкоска 

 / 1 37  
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2. доц. д-р Наташа Здравеска / 1 40  
3. доц. д-р Силвана Пашовска / 1 44  

 ВКУПНО:   3 40,3 100% 
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 
 
 
Табела 2 
  
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                               Академска година: 2018/ 2019 
         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 65  

2. 
проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 61  

3. проф. д-р Марија Србиноска / 1 54  
4. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 53  
5. проф. д-р Илија Ристески / 1 66  
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6. проф. д-р Весна Крстеска / 1 47  
 ВКУПНО:   6 57,7 100% 
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.       
3.       
4.       
5.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. вон. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 53  

2. вон. проф д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

 / 1 38  

 ВКУПНО:   2 45,5 100% 
 Доцент  

1. доц. д-р Наташа Здравеска / 1 41  
2. доц. д-р Силвана Пашовска / 1 45  

 ВКУПНО:   2 43,0 100% 
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
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Табела 2  
Табела 2 
  
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
        Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                               Академска година: 2019/ 2020 
         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Петре Ташкоски / 1 66  

2. 
проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 62  

3. проф. д-р Марија Србиноска / 1 55  
4. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 54  
5. проф. д-р Илија Ристески / 1 67  
6. проф. д-р Весна Крстеска / 1 48  

 ВКУПНО: 6 58,7 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.       
2.   
3.   
4.   
5.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1. вон. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 54  

2. вон. проф д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

 / 1 39  

 ВКУПНО: 2 46,5 100%
 Доцент  

1. доц. д-р Наташа Здравеска / 1 41  
2. доц. д-р Силвана Пашовска / 1 46  

 ВКУПНО: 2 43,5 100%
 Виш предавач  
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1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 

Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години на студиската програма 
 
 
                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                          Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2029, 2019/ 2020 
                                                                                Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

 
  

Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено време (y) 
 

 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи

Предавачи-
асистенти со 

титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 7 6 1 1 3 3               
2018/19 6 6 2 2 2 2               
2019/20 6 6 2 2 2 2               
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 

Сооднос на бројот на студенти на студиската програма, запишани во сите години 
на студии во соодветната академска година со бројот на наставници на 
студиската програма 
 

 

                                             Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
       Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                   Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                             Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                             Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                             Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/ 2020 
       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници, 
вработени на 

неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на студенти 
по наставник 

2017/18 10 1 0,1 
2018/19 10 1 0,1 
2019/20 10 0 0 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 5: БРОЈ НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 5 
Бројот на акредитрирани ментори за втор циклус студии на студиската програма 
                                                      
                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
       Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                   Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                             Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                             Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                             Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/ 2020 
       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
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Академска 
година 

Број на акредитирани ментори за втор циклус 
студии 

2017/2018 9 

2018/2019 9 

2019/2020 9 





13 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 

Табела 6 
 
 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                          Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                                Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                                Академска година: 2017/2018 
                                                                                          Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1.  

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
   
  

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен  

1+0,67  
1+0,67 
изборен 

40201, 40202, 
40209 

Физиолошка специјализација 
на Phytophthora parasitica 
(Dastur) var. nicotianae (Breda 
de Haan) Tucker и отпорност 
на некои видови и сорти 
тутун во Република 
Македонија, 40200



 14

2.  

проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
  
 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен 

 
1,5+1 

 
1,5+1 
изборен 

 
 
40302 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени 
со дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum 
L.), 40 308 

3.  

проф. д-р Марија 
Србиноска 
  
   
 

Хемија на тутунските 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен 

2+1,5 
4,0+3,0 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

40309 

Сепарација, карактеризација 
и апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со 
конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Управување со квалитетот на 
тутунот и производите од 
тутун изборен

 
1,5+1 40309 

Технологија на производтво 
на тутунски производи 
задолжителен

2+1,5 
 

4.  

проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 
 
 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67   
 
2,0+1,34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста 
кафена дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria 
sp. и можности за нејзино 
сузбивање во Република 
Македонија, 40200 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен  

1+0,67 40309 

5.  
проф. д-р Весна Крстеска 
 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен 

1+0,67  
 
 
2,0+1,34 
изборен 
 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на 
тутунот во Прилепско,  
40201, 40203, 10204, 40202, 
40209 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
40309 

6.  
проф. д-р Илија Ристески 

  
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

40309 
Сортната структура, начинот 
на бербата и сушењето, 
неопходни фактори за 
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подобрување на квалитетот и 
зголемување на 
производството на типот 
берлеј во Република 
Македонија, 40302

7.  
доц. д-р Каролина 
Кочоска  
 

 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија, 
40302

8.  

проф. д-р  Златко Арсов 
   
  
  
 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5 
4,0+3,0 
задолжит 
1,5+1 
изборни 

40302 Ефекти од микробрановиот 
третман во производството, 
обработката и преработката 
на тутунот, 40302 Технологија на производство 

на тутунски производи 
задолжителен

2+1,5 
40302 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 40302 

9.  доц. д-р Наташа Здравеска 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5  

4,0+3,0 
задолжит 
3,0+2,0 
изборен 

40302 Придонес кон проучувањето 
на технолошките својства на 
домашните и светските 
цигари 
10702 

Хемија на тутунски 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 
 

40302 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 40302 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен

1,5+1 
 

40302 

10.  
доц. д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 
 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

2,0+1,34 
изборен 

40309 Проучување на влијанието 
на некои почвени 
карактеристики брз 
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Методологија на научно-
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
 

40309 содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија

11.  
доц. д-р Силвана       
Пашовска 
 

Управување со квалитетот на 
тутунските производи 
изборен  
 

1,5+1 

 
 
1,5+1 
изборен  
 

40309 Политика на финансирање, 
дивидентна политика и 
степен на нивната корелација 
во корпорациите- теоретски 
и апликативни аспекти, 
40309

 
 

Табела 6 
 
 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                          Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                                Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                                Академска година: 2018/2019 
                                                                                          Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 
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12.  

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
   
  

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен  

1+0,67  
1+0,67 
изборен 

40201, 40202, 
40209 

Физиолошка специјализација 
на Phytophthora parasitica 
(Dastur) var. nicotianae (Breda 
de Haan) Tucker и отпорност 
на некои видови и сорти 
тутун во Република 
Македонија, 40200

13.  

проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
  
 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен 

 
1,5+1 

 
1,5+1 
изборен 

 
 
40302 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени 
со дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum 
L.), 40 308 

14.  

проф. д-р Марија 
Србиноска 
  
   
 

Хемија на тутунските 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен 

2+1,5 
4,0+3,0 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

40309 

Сепарација, карактеризација 
и апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со 
конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Управување со квалитетот на 
тутунот и производите од 
тутун изборен

 
1,5+1 40309 

Технологија на производтво 
на тутунски производи 
задолжителен

2+1,5 
 

15.  

проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 
 
 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67   
 
2,0+1,34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста 
кафена дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria 
sp. и можности за нејзино 
сузбивање во Република 
Македонија, 40200 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен  

1+0,67 40309 

16.  
проф. д-р Весна Крстеска 
 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 

1+0,67  40200; 40201 
40204; 40205

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на 
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изборен   
2,0+1,34 
изборен 
 

тутунот во Прилепско,  
40201, 40203, 10204, 40202, 
40209 Методологија на 

истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
40309 

17.  проф. д-р Илија Ристески 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 
 

1+0,67 
изборен 

40309 

Сортната структура, начинот 
на бербата и сушењето, 
неопходни фактори за 
подобрување на квалитетот и 
зголемување на 
производството на типот 
берлеј во Република 
Македонија, 40302

18.  
вон.проф. д-р Каролина 
Кочоска  
 

 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија, 
40302

19.  доц. д-р Наташа Здравеска 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5  

4,0+3,0 
задолжит 
3,0+2,0 
изборен 

40302 Придонес кон проучувањето 
на технолошките својства на 
домашните и светските 
цигари 
10702 

Хемија на тутунски 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 
 

40302 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 40302 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен

1,5+1 
 

40302 

20.  
вон.проф. д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 
 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

2,0+1,34 
изборен 

40309 Проучување на влијанието 
на некои почвени 
карактеристики брз 
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Методологија на научно-
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
 

40309 содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија

21.  
доц. д-р Силвана       
Пашовска 
 

Управување со квалитетот на 
тутунските производи 
изборен  
 

1,5+1 

 
 
1,5+1 
изборен  
 

40309 Политика на финансирање, 
дивидентна политика и 
степен на нивната корелација 
во корпорациите- теоретски 
и апликативни аспекти, 
40309

 
 

 
 
Табела 6 
 
 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                          Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                                Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                                Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                                Академска година: 2019/2020 
                                                                                          Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 



 20

22.  

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
   
  

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен  

1+0,67  
1+0,67 
изборен 

40201, 40202, 
40209 

Физиолошка специјализација 
на Phytophthora parasitica 
(Dastur) var. nicotianae (Breda 
de Haan) Tucker и отпорност 
на некои видови и сорти 
тутун во Република 
Македонија, 40200

23.  

проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
  
 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен 

 
1,5+1 

 
1,5+1 
изборен 

 
 
40302 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени 
со дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum 
L.), 40 308 

24.  

проф. д-р Марија 
Србиноска 
  
   
 

Хемија на тутунските 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен 

2+1,5 
4,0+3,0 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

40309 

Сепарација, карактеризација 
и апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со 
конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Управување со квалитетот на 
тутунот и производите од 
тутун изборен

 
1,5+1 40309 

Технологија на производтво 
на тутунски производи 
задолжителен

2+1,5 
 

25.  

проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 
 
 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 
изборен

1+0,67   
 
2,0+1,34 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Проучување на болеста 
кафена дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria 
sp. и можности за нејзино 
сузбивање во Република 
Македонија, 40200 

Методологија на 
истражувачката работа 
изборен  

1+0,67 40309 

26.  
проф. д-р Весна Крстеска 
 

Заштита на тутунот и 
тутунските производи 

1+0,67  40200; 40201 
40204; 40205

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на 
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изборен   
2,0+1,34 
изборен 
 

тутунот во Прилепско,  
40201, 40203, 10204, 40202, 
40209 Методологија на 

истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
40309 

27.  проф. д-р Илија Ристески 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 
 

1+0,67 
изборен 

40309 

Сортната структура, начинот 
на бербата и сушењето, 
неопходни фактори за 
подобрување на квалитетот и 
зголемување на 
производството на типот 
берлеј во Република 
Македонија, 40302

28.  
вон.проф. д-р Каролина 
Кочоска  
 

 
Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

 
40309 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија, 
40302

29.  доц. д-р Наташа Здравеска 

Технологија на обработка и 
преработка на тутунска 
суровина задолжителен

2+1,5  

4,0+3,0 
задолжит 
3,0+2,0 
изборен 

40302 Придонес кон проучувањето 
на технолошките својства на 
домашните и светските 
цигари 
10702 

Хемија на тутунски 
производи и тутунскиот чад 
задолжителен

2+1,5 
 

40302 

Подготовка на тутунски 
мешавини изборен

1,5+1 40302 

Технологија на производство 
на реконституиран тутун 
изборен

1,5+1 
 

40302 

30.  
вон. проф.д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 
 

Математичко -статистички 
методи изборен 

1+0,67 
 

2,0+1,34 
изборен 

40309 Проучување на влијанието 
на некои почвени 
карактеристики брз 
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Методологија на научно-
истражувачката работа 
изборен

1+0,67 
 

40309 содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија

31.  
доц. д-р Силвана       
Пашовска 
 

Управување со квалитетот на 
тутунските производи 
изборен  
 

1,5+1 

 
 
1,5+1 
изборен  
 

40309 Политика на финансирање, 
дивидентна политика и 
степен на нивната корелација 
во корпорациите- теоретски 
и апликативни аспекти, 
40309
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ТАБЕЛА БРОЈ 7: АНГАЖМАН НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
 
 
Табела 7 
 

Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

 

                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и 
звање 
(име и 

презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови 

по 
наставн

а 
дисципл

ина

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во УКЛО 
Институции 

надвор од УКЛО 

1. 
доц. д-р 
Силвана 
Пашоска 

Маркетинг на земјоделски 
производи, задолжителен 

3+2+1 6+4+2 
Задолжит
елни 
6+3+3 
изборни 

 Универзитет Гоце 
Делчев –Штип, 
Земјоделски 
факултет 

Агропретприемништво, 
задолжителен

3+2+1 
 

Менаџмент на човечки 
ресурси, изборен 

2+1+1 
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Деловна комуникација, 
изборен 

2+1+1 
 

Менаџмент на фарма, изборен 2+1+1  

 
 
Табела 7 
 

Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

 

                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2018/2019 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и 
звање 
(име и 

презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови 

по 
наставн

а 
дисципл

ина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во УКЛО 
Институции 

надвор од УКЛО 

1. 
доц. д-р 
Силвана 
Пашоска 

Маркетинг на земјоделски 
производи, задолжителен 

3+2+1 6+4+2 
Задолжит
елни 
6+3+3 
изборни 

 Универзитет Гоце 
Делчев –Штип, 
Земјоделски 
факултет 

Агропретприемништво, 
задолжителен

3+2+1 
 

Менаџмент на човечки 
ресурси, изборен 

2+1+1 
 



 25

Деловна комуникација, 
изборен 

2+1+1 
 

Менаџмент на фарма, изборен 2+1+1  

 
 

 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 8: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 

 
                                                                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
      

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
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Лабораториска (практична) настава 12 
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12  
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 

 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 

 
                                                                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2018/2019 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
      

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
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Проектна настава 12  
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 

 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 

 
                                                                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
      

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12  
Студија на случај / 
Работа во тим / 
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Хоспитации  / 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската 
програма 
 

 

                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство  
Владини институции  
Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа  
Невладини организации  
Професионални организации   
Образовни / воспитно-образовни институции  
Друго  
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Во овие академски години нема реализирано соработка од областа на оваа студиска програма 

 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 10: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Табела 10 
 

Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                                                                                                    
                                                                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање      
Усмено комуницирање      
Научно-истражувачка работа      
Работа со компјутер      
Работа во лабораторија      
Работа во група      
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Подготвување на проекти      
Познавање на странски јазици      
Анализа на стручна и научна литература      
Разрешување на проблеми      
Менаџерство    
Друго    

 
 
 
 
Табела 10 
 

Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                        
                                                                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2018/2019 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање      
Усмено комуницирање      
Научно-истражувачка работа      
Работа со компјутер      
Работа во лабораторија      
Работа во група      
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Подготвување на проекти      
Познавање на странски јазици      
Анализа на стручна и научна литература      
Разрешување на проблеми      
Менаџерство    
Друго    

 
 
 
Табела 10 
 

Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

 
                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5
Писмено комуницирање      
Усмено комуницирање      
Научно-истражувачка работа      
Работа со компјутер      
Работа во лабораторија      
Работа во група      
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Подготвување на проекти      
Познавање на странски јазици      
Анализа на стручна и научна литература      
Разрешување на проблеми      
Менаџерство  
Друго  
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

                                                    

                                                                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

                                                     

                                                                                                                      
                                                                                                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2018/2019 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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 Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

                                                     

                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                               Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                               Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

 
 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти во прва година на студиската програма во 
соодветната академска година 
 
                                                        
                                              Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                 Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                    Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                              Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                              Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                              Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 
студенти 

2017/18 1 

2018/19 1 

2019/20 0 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
Постигнат успех на студентите 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Број на студенти 
кои го полагале 

завршниот испит

Број на студенти 
кои го положиле 
завршниот испит

Процент на 
студенти кои го 

положиле 
завршниот испит

Просечна оценка на 
студентите кои го 

положиле завршниот 
испит 

2017/18 /    
2018/19 /    
2019/20 /    

 
Нема студенти кои магистрирале во овие академски години
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети магистерски/специјалистички трудови на студиската програма во последните 3 академски години 
 
 
                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Година 
Одбранети магистерски/ 

специјалистички трудови 
2017/18 / 

2018/19 / 

2019/20 / 

ВКУПНО / 

 
Нема студенти кои магистрирале во овие академски години
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 15  
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број
автор коавтор

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Вкупен број на 
книги од областите 
на студиската 
група напишани од 
академскиот кадар 

книги  /   

скрипти     

практикуми /    

други помагала     

Вкупно (по периоди):
ВКУПНО:
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
Табела 16 
 
Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните 
три години 
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални / / 

Меѓународни / / 

 
 
 

Во 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 нема проекти од областа на оваа студиска програма 
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ТАБЕЛА БРОЈ 17: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
Табела 17 
 
 Учество на наставници и соработници од студиската програма на конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 
години 
 
                                                                                                                       
                                                                                                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                                                                                                Студиска програма: Обработка и преработка на тутун 
                                                                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                                      Едногодишни/двегодишни:едногодишни 
                                                                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                               Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Вид собири 2017/2018 
 

2018/2019 
 

 
2019/2020 

 

Конференции 4 4 1 

Симпозиуми 5 3 1 

Семинари / / / 

ВКУПНО 9 7 11 
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ТАБЕЛА БРОЈ 18: ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 18 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 
програма 
                                                                                                                                                                                                     

                                               Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                  Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                               Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

 

Број 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Вкупно 

Докторски дисертации/трудови     

Магистерски трудови     

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 8 3 6 16 

Други трудови и публикации 8 3 5 16 
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ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 19 
  
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 
                                                                                                                                                                     
                                               Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                  Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                               Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Вид на проект Број на проекти 

TEMPUS /
FP7 /
 

 
НИТП нема учество во овие проекти 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 20: ВКУПЕН БРОЈ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
 

Табела 20 
 
Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 
 

                                               Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                  Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                               Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки 
Апликативни 

Со домашни институции / / 

Со меѓународни институции / / 

 
Во 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 нема проекти од областа на оваа студиска 

програма 
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ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 

Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

                                               Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                  Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                               Академска година: 2017/2018 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 2 

Постер 2 

Соопштенија / 

 
Табела 21 
 

Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

                                               Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                  Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                               Академска година: 2018/2019 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 1 

Постер 1 

Соопштенија / 

 
 



 45

 
Табела 21 
 

Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

                                               Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 
                  Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                     Студиска програма: Обработка и преработка на тутун
                                               Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                               Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                               Академска година: 2019/2020 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно / 

Постер 2 

Соопштенија / 

 
 



1 
 

 

 
                             

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
НАУЧEН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

         А Н Е К С  

         Т а б е л и  
 Студиска програма  АГРОМЕНАЏМЕНТ ВО ТУТУНСКОТО 

                                            СТОПАНСТВО 
                                        Едногодишни студии 
 

 

 

 

 

 

 

                Прилеп, 2020 
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Табела 1 
 
Приказ на студискaтa програмa на втор циклус (последипломски) студии 
 

  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
 Единица: Научен институт за тутун - Прилеп 
  Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
  Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
  Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
  Академска година: 2017/2018 
  Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

Ред. 
бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Агроменаџ
мент во 

тутунското 
стопанство 

2017 2 5 9 6 1 5 10 

 
                                         Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                         Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                         Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                        Академска година: 2018/2019

 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Агроменаџме
нт во 

тутунското 
стопанство 

2017 2 5 9 6 1 5 10 

 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Агроменаџме
нт во 

тутунското 
стопанство 

2017 2 5 9 6 1 5 10 

              
 
 
  

                                         Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                         Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                         Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                        Академска година: 2019/2020
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Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                     Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                     Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                     Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                     Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                     Академска година: 2017/2018 
                                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

Ред. 
бр. 

 
Категорија на звања 

 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
наука 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 57  
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 64  

3. проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 59  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 64  

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 60  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 53  

7. проф. д-р Биљана Гвероска  / 1 52  

8. проф. д-р Весна Крстеска  / 1 46  
9. проф. д-р Трајко Мицески /  1 64  

 ВКУПНО:        9 57,6 100% 
 Професор на висока 
стручна школа 

     

1.       
2.       
3.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. вонред. проф. д-рМилан 
Митрески 

/  1 60  

2. вонред. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 53  

3.   
 ВКУПНО:   2 56,5 100% 
 Доцент  

1. доц. д-р Билјана 
Јордановска  Шишкоска 

 / 1 37  
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2. доц. д-р Силвана Пашовска  / 1 44  

3. доц. д-р Наташа Здравеска  / 1 40  

 ВКУПНО: 3 40,3 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО:     100% 
 Предавач  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО:     100% 
 Лектор  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
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Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                     Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                     Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                     Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                     Академска година: 2018/2019 
                                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

Ред. 
бр. 

 
Категорија на звања 

 

 
Пол Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
наука 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 58  
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 65  

3. проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 60  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 65  

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 61  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 54  

7. проф. д-р Биљана Гвероска  / 1 53  

8. проф. д-р Весна Крстеска  / 1 47  
9. проф. д-р Трајко Мицески /  1 65  

 ВКУПНО:     10 52,8 100%
 Професор на висока 
стручна школа 

     

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1. вонред. проф. д-р Милан 
Митрески 

/  1 61  

2. вонред. вроф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 54  

3. вонред. проф. д-р Билјана 
Јордановска Шишкоска 

 / 1 38  

 ВКУПНО:   3 51 100% 
 Доцент  

1. доц. д-р Силвана Пашовска  / 1 45  
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2. доц. д-р Наташа Здравеска  / 1 41  

 ВКУПНО:   2 43 100% 
 Виш предавач  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО:     100% 
 Виш лектор  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО:     100% 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                     Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                     Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                     Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                     Академска година: 2019/2020 
                                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

Ред. 
бр. 

 
Категорија на звања 

 

 
Пол Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
наука 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска / 1 59  
2. проф. д-р Мирослав 

Димитриески 
/  1 66  

3. проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 61  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 66  

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 62  
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6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 55  

7. проф. д-р Биљана Гвероска  / 1 54  

8. проф. д-р Весна Крстеска  / 1 48  
9. проф. д-р Трајко Мицески /  1 66  

 ВКУПНО:        10 53,7 100% 
 Професор на висока 
стручна школа 

     

1.   
2.       
3.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1. вонред. проф. д-р Милан 
Митрески 

/  1 62  

2. вонред. вроф. д-р Каролина 
Кочоска 

 / 1 55  

3. вонред. проф. д-р Билјана 
Јордановска Шишкоска 

 / 1 39  

4. вонред. проф. д-р Силвана 
Пашовска 

 / 1 46  

 ВКУПНО:   4 50,5 100% 
 Доцент  

1. доц. д-р Наташа Здравеска / 1 42  
 ВКУПНО: 1 42  
 Виш предавач  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО:     100% 
 Предавач  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО:     100% 
 Лектор  

1.   
2.   
3.   

 ВКУПНО: 100%
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ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години на студиската програма 
 
                                                                                                           Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                           Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                                                                                           Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                                                                                           Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                                                           Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                                                           Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/202 
                                                                                                           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи

Предавачи-
асистенти со 

титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања 
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица

x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 10 9 2 2 3 3           15 14 1 1 
2018/19 10 9 3 3 2 2           15 14 1 1 
2019/20 10 9 4 4 1 1           15 14 1 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
                           Табела 4 

 
Сооднос на бројот на студенти на студиската програма, запишани во сите години на студии во 
соодветната академска година со бројот на наставници на студиската програма 
 
                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                      Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                                                      Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                                                      Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                                                      Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020                                                    

 

Академска година 

Вкупен број на 
наставници, 
вработени на 

неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на 
студенти по 
наставник 

2017/18 15 1 0,07 
2018/19 15 0 0 
2019/20 15 0 0 

ВКУПНО 15 1 0,07 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: БРОЈ НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Табела 5 
 
Бројот на акредитрирани ментори за втор циклус студии на студиската програма 
 
                                                             Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
      Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 
                                                            Студиска програма:Производство на туутн 
                                                           Магистерски/специјалистички студии:магистерски 
                                                            Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                                           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Академска година 

Број на 
акредитирани 

ментори за 
втор циклус 

студии 

2017/18 10 

2018/19 12 

2019/20 12 
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ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 6 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                     Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                     Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                     Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                     Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                     Академска година: 2017/2018 
                                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

                                                              
 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус на 

Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификациј

а 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 

докторат според 
Класификација 

1.  
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 
2+1,5 
задолжит 

40302   

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV)  
40308, 40307, 10207, 10208

2.  
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 
2+1,5 
задолжит. 

40302 
 
Ефекти на ласерската светлина 
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 Примена на законската регулатива 
во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен 

1,5+1 

 
1,5+1 
изборен 

40209;  40309 

врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

3.  
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот задолжителен 

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

50616 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Примена на законската регулатива 
во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен

1,5+1 40209;  40309 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 

1+0,67 40302 

4.  
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот задолжителен

1,33+1  1,33+1 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

50616 Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки менаџмент 
изборен 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 

5.  
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 
 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 
40302

6.  

 
 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Контрола на квалитетот на тутунот 
и тутунските производи 
изборен 

1,5+1 

3+2 
изборен 

40209;  40309 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana tabacum 
L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307

Вовед во научно-истражувачката 
работа изборен 1,5+1 40209   40309 
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7.  

 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 1+0,67  

1+0,67 
изборен 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 
 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

8.  
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 
 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

40302; 40200; 
40201 
40204; 40205 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302

 
 
 
 
9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
проф. д-р Весна 
Крстеска 
 
 
 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки менаџмент 
изборен 
 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
Прилепско,  
40201, 40203, 10204, 40202, 
40209 

 
10. 

 
проф. д-р Трајко 
Мицески 

Агропретприемништво 
задолжителен 

    2+1,5     2+1,5     50623 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во Република 
Македонија, 40302

11. 
вон. проф.  д-р Милан 
Митрески 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 
 

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302

12. 
вон. проф.  д-р Каролина 
Кочоска 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

40302 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302
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13. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот 
задолжителен

1,33+1 3,33+2,5 
задолжит 

50616 
Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607 

Агропретприемништво 
задолжителен 

   2+1,5 50623 

14. 
доц. д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 
 

Вовед во научно-истражувачката 
работа изборен 1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40209   40309 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309

15. 
доц д-р Наташа 
Здравеска 

Контрола на квалитетот на тутунот 
и тутунските производи изборен 
 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40209;  40309 
 

Проучување на технолошките 
својства на суровината од типот 
“измир басма” со осврт на 
квалитетните својства носители 
на квалитетот на тутунските 
мешавини, 40302

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 16

Табела 6 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

          Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
          Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
          Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
          Академска година: 2018/2019 
        Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус на 

Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификациј

а

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 

докторат според 
Класификација 

1. 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 
2+1,5 
задолжит 

40302   

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV)  
40308, 40307, 10207, 10208

2. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 2+1,5 
задолжит. 
 
1,5+1 
изборен 

40302  
Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Примена на законската регулатива 
во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен 

1,5+1 40209;  40309 

3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот задолжителен 

1,33+1 
1,33+1 
задолжит 
 

50616 
Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
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Примена на законската регулатива 
во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен

1,5+1 

2,5+1,67 
изборен 40209;  40309 

дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 

1+0,67 40302 

4. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот задолжителен

1,33+1  1,33+1 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

50616 Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки менаџмент 
изборен 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 
 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 
40302

6. 

 
 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Контрола на квалитетот на тутунот 
и тутунските производи 
изборен 

1,5+1 

3+2 
изборен 

40209;  40309 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana tabacum 
L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307

Вовед во научно-истражувачката 
работа изборен 1,5+1 40209   40309 

7. 

 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 1+0,67  

1+0,67 
изборен 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 
 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

8. проф. д-р  Јордан Агротехникa и заштита на тутунот 1+0,67 1+0,67 40302; 40200; Влијание на минералната 
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Трајкоски изборен 
 

 изборен 40201 
40204; 40205 

исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302

 
 
 
 
9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
проф. д-р Весна 
Крстеска 
 
 
 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки менаџмент 
изборен 
 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
Прилепско,  
40201, 40203, 10204, 40202, 
40209 

 
10. 

 
проф. д-р Трајко 
Мицески 

Агропретприемништво 
задолжителен 

    2+1,5     2+1,5     50623 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во Република 
Македонија, 40302

11. 
вон. проф.  д-р Милан 
Митрески 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 
 

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302

12. 
вон. проф.  д-р Каролина 
Кочоска 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

40302 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302

13. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот 
задолжителен

1,33+1 3,33+2,5 
задолжит 

50616 
Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607 

Агропретприемништво 
задолжителен 

2+1,5 50623 
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14. 
доц. д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 
 

Вовед во научно-истражувачката 
работа изборен 1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40209   40309 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309

15. 
доц д-р Наташа 
Здравеска 

Контрола на квалитетот на тутунот 
и тутунските производи изборен 
 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40209;  40309 
 

Проучување на технолошките 
својства на суровината од типот 
“измир басма” со осврт на 
квалитетните својства носители 
на квалитетот на тутунските 
мешавини, 40302
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Табела 6 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

                                     Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                     Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                     Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                     Академска година: 2019/2020 
                                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020            
                                             

 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус на 

Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификациј

а

Наслов на докторатот и 
научна област во која е стекнат 

докторат според 
Класификација 

1. 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 
2+1,5 
задолжит 

40302   

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од 
типотприлеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV)  
40308, 40307, 10207, 10208

2. 
проф. д-р Мирослав 
Димитриески 
 

Организација во производството 
на ориенталски тутун 
задолжителен 

2+1,5 2+1,5 
задолжит. 
 
1,5+1 
изборен 

40302  
Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Примена на законската регулатива 
во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен 

1,5+1 40209;  40309 
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3. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот задолжителен 

1,33+1 

1,33+1 
задолжит 
 
2,5+1,67 
изборен 

50616 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на тутунот 
(Nicotiana tabacum L.), 40 308 

Примена на законската регулатива 
во процесите на 
производството,прометот и 
откупот на тутунот изборен

1,5+1 40209;  40309 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 

1+0,67 40302 

4. 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот задолжителен

1,33+1  1,33+1 
задолжит 
 
1,5+1 
изборен 

50616 Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 40200 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки менаџмент 
изборен 

1,5+1 
40200; 40201 
40204; 40205 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 
 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 
40302

6. 

 
 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Контрола на квалитетот на тутунот 
и тутунските производи 
изборен 

1,5+1 

3+2 
изборен 

40209;  40309 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana tabacum 
L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307

Вовед во научно-истражувачката 
работа изборен 1,5+1 40209   40309 
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7. 

 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 1+0,67  

1+0,67 
изборен 

40302;40200; 
40201 
40204; 40205 
 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

8. 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Агротехникa и заштита на тутунот 
изборен 
 

1+0,67 
 

1+0,67 
изборен 

40302; 40200; 
40201 
40204; 40205 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302

 
 
 
 
9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
проф. д-р Весна 
Крстеска 
 
 
 

Принципи на добра земјоделска 
практика со еколошки менаџмент 
изборен 
 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40200; 40201 
40204; 40205 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во 
Прилепско,  
40201, 40203, 10204, 40202, 
40209 

 
10. 

 
проф. д-р Трајко 
Мицески 

Агропретприемништво 
задолжителен 

    2+1,5     2+1,5     50623 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во Република 
Македонија, 40302

11. 
вон. проф.  д-р Милан 
Митрески 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 
 

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

40302 

Компаративни проучувања на 
поважните производни, 
технолошки и квалитетни 
својства кај некои сорти тутун од 
типот Прилеп, 40302

12. 
вон. проф.  д-р Каролина 
Кочоска 

Организација на производството и 
прометот на семенски материјал 
од тутун изборен 

1+0,67 
1+0,67 
изборен 

40302 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски тутуни 
во Р. Македонија, 40302
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13. 
доц. д-р Силвана       
Пашовска 

Менаџмент во примарното 
тутунопроизводство и обработката 
на тутунот 
задолжителен

1,33+1 3,33+2,5 
задолжит 

50616 
Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен на 
нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
апликативни аспекти, 50607 

Агропретприемништво 
задолжителен 

  2+1,5 50623 

14. 
доц. д-р  Билјана 
Јорданоска Шишкоска 
 

Вовед во научно-истражувачката 
работа изборен 1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40209   40309 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки метали 
во тутунот произведен во 
Република Македонија,40309

15. 
доц д-р Наташа 
Здравеска 

Контрола на квалитетот на тутунот 
и тутунските производи изборен 
 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40209;  40309 
 

Проучување на технолошките 
својства на суровината од типот 
“измир басма” со осврт на 
квалитетните својства носители 
на квалитетот на тутунските 
мешавини, 40302
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ТАБЕЛА БРОЈ 7: АНГАЖМАН НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
 
Табела 7 
 
Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институци
и во УКЛО 

Институции надвор од 
УКЛО 

1. 
доц. д-р Силвана  
Пашовска 

Агропретприемништво 
задолжителен 

3+2+2 

6+4+4 
задолжит

елен 
 

6+3+3 
изборен 

 Универзитет Гоце Делчев 
Штип – Земјоделски 
факултет

Маркетинг на 
земјоделски производи 
задолжителен

3+2+2 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет

Менаџмент на човечки 
ресурси изборен 

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет

Деловна комуникација 
изборен 

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет

Менаџмент на фарма 2+1+1 Универзитет Гоце Делчев 
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изборен Штип - Земјоделски 
факултет

 
Табела 7 
 
Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институци
и во УКЛО 

Институции надвор од 
УКЛО 

1. 
доц. д-р Силвана  
Пашовска 

Агропретприемништво 
задолжителен 

3+2+2 

6+4+4 
задолжит

елен 
 

6+3+3 
изборен 

 Универзитет Гоце Делчев 
Штип – Земјоделски 
факултет

Маркетинг на 
земјоделски производи 
задолжителен

3+2+2 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет

Менаџмент на човечки 
ресурси изборен 

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет

Деловна комуникација 
изборен 

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет

Менаџмент на фарма 
изборен 

2+1+1 
 Универзитет Гоце Делчев 

Штип - Земјоделски 
факултет
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Табела 7 
 
Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 

                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институци
и во УКЛО 

Институции надвор од 
УКЛО 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 8: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 

                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола
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                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

      

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12 
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 

 
 
 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 

                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                  Академска година: 2018/2019 
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                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
      

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12 
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 

 
 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 

                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

      

Вид Вкупен број на контакт часови 
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Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 48 
Лабораториска (практична) настава 12 40
Семинарска настава 28 
Теренска настава / 
Проектна настава 12 
Студија на случај / 
Работа во тим / 
Хоспитации  / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската 
програма 

                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                  Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 

Стопанство              х Изработка на магистерски труд кој ја опфаќа 
проблематиката која го засега тутунското стопанство 
и е во склад со потребите на тутунските 
претпријатија

Владини институции             х Соработка со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, како и соработка со 
Министерството за образование и наука во насока на 
добивање на соодветни актуелни податоци и 
информации

Институции и јавни претпријатија на локалната 
самоуправа 

  

Невладини организации  
Професионални организации   
Образовни / воспитно-образовни институции               х Комуникација и соработка со Универзитетите во 

Р.Македонија, посебно со земјоделските факултети –
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катедра Агроекономија
Друго  
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската 
програма 
 
 Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
 Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
 Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
 Академска година: 2018/2019 
 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 

Стопанство              х Изработка на магистерски труд кој ја опфаќа 
проблематиката која го засега тутунското 
стопанство и е во склад со потребите на тутунските 
претпријатија

Владини институции             х Соработка со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, како и соработка со 
Министерството за образование и наука во насока 
на добивање на соодветни актуелни податоци и 
информации

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа  
Невладини организации  
Професионални организации   
Образовни / воспитно-образовни институции               х Комуникација и соработка со Универзитетите во 

Р.Македонија, посебно со земјоделските факултети 
– катедра Агроекономија

Друго  
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Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската 
програма 
 

                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020                                                               

 
Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 

Стопанство              х Изработка на магистерски труд кој ја опфаќа 
проблематиката која го засега тутунското 
стопанство и е во склад со потребите на тутунските 
претпријатија

Владини институции             х Соработка со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, како и соработка со 
Министерството за образование и наука во насока 
на добивање на соодветни актуелни податоци и 
информации

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа  
Невладини организации  
Професионални организации   
Образовни / воспитно-образовни институции               х Комуникација и соработка со Универзитетите во 

Р.Македонија, посебно со земјоделските факултети 
– катедра Агроекономија

Друго  
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ТАБЕЛА БРОЈ 10: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 
Табела 10 
 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Вид на вештини 
Рангирање

1 2 3 4 5
Писмено комуницирање     х
Усмено комуницирање     х
Научно-истражувачка работа     х
Работа со компјутер     х
Работа во лабораторија  
Работа во група     х
Подготвување на проекти     х
Познавање на странски јазици  
Анализа на стручна и научна литература      х
Разрешување на проблеми      х  
Менаџерство      х
Друго  
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Табела 10 
 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                     
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Вид на вештини 
Рангирање

1 2 3 4 5
Писмено комуницирање     х
Усмено комуницирање     х
Научно-истражувачка работа     х
Работа со компјутер     х
Работа во лабораторија  
Работа во група     х
Подготвување на проекти     х
Познавање на странски јазици  
Анализа на стручна и научна литература      х
Разрешување на проблеми      х  
Менаџерство      х
Друго  
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Табела 10 
 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                                             
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Вид на вештини 
Рангирање

1 2 3 4 5
Писмено комуницирање     х
Усмено комуницирање     х
Научно-истражувачка работа     х
Работа со компјутер     х
Работа во лабораторија  
Работа во група     х
Подготвување на проекти     х
Познавање на странски јазици  
Анализа на стручна и научна литература      х
Разрешување на проблеми      х  
Менаџерство      х
Друго  
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

                                     
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 
годишна / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

                                     
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 
годишна / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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Табела 11 
 
Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

                                                                         
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 
годишна / 205 137 38 5 380 620 500 / 1500 60 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти во прва година на студиската програма во 
соодветната академска година 
 
 
                                      Универзитет: „Св. Климент Охридски“ Битола 
                                      Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                      Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 

                          Магистерски/специјалистичкистудии: магистерски 
                          Едногодишни/двегодишни: едногодишни 

                                      Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Генерација 
Број на 

запишани 
студенти 

2017/18 1 

2018/19 / 

2019/20 / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
Постигнат успех на студентите 
 

                                                                                                                                                           
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола                   
Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Академска 
година 

Број на студенти 
кои го полагале 

завршниот испит

Број на студенти 
кои го положиле 
завршниот испит

Процент на 
студенти кои го 

положиле 
завршниот испит

Просечна оценка на 
студентите кои го 

положиле завршниот 
испит 

2017/2018 1 1 100 10 

2018/2019     

2019/2020     
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети магистерски/специјалистички трудови на студиската програма во последните 3 академски години 
 

 
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Година 
Одбранети магистерски/ 

специјалистички трудови 

2017/18  

2018/19  

2019/20 1 

ВКУПНО 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 15  
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 

                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број 
автор коавтор 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години

Пред 3 
години 

Во последните 3 
години 

Вкупен број на книги од 
областите на студиската група 
напишани од академскиот 
кадар 

книги   2  

скрипти    1 

практикуми     

други помагала     

Вкупно (по периоди):  2 1
ВКУПНО: 3
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Табела 15  
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 

 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

                      
 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број 
автор коавтор 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Вкупен број на 
книги од областите 
на студиската 
група напишани од 
академскиот кадар 

книги     

скрипти    1 

практикуми     

други помагала    1 

Вкупно (по периоди): 2
ВКУПНО: 2
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Табела 15  
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 

                                     
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број
автор коавтор

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Вкупен број на 
книги од областите 
на студиската 
група напишани од 
академскиот кадар 

книги     

скрипти    1 

практикуми     

други помагала    1 

Вкупно (по периоди): 2
ВКУПНО: 2
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
Табела 16 
 
Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните 
три години 
 

                                    
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални / / 

Меѓународни / / 
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Табела 16 
 
Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните 
три години 
 

                                     
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални / / 

Меѓународни / / 
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Табела 16 
 
Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните 
три години 
 

                                     
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални / / 

Меѓународни / / 

 
 
 
 
 
 
  



 49

ТАБЕЛА БРОЈ 17: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
Табела 17 
 
 Учество на наставници и соработници од студиската програма на конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 
години 
 

                                  
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногодишни 
                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

                                                                                                                                 
 
 

Вид собири 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Конференции 5 3 3 

Симпозиуми  5 5 

Семинари  1  

ВКУПНО 5 9 8 
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ТАБЕЛА БРОЈ 18: ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 18 
 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 
програма  
 

 
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 

            Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Број 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Вкупно 

Докторски дисертации/трудови     

Магистерски трудови   1 1 

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 7 6 6 19 

Други трудови и публикации     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 51

 

ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 19 
 
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 

 
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 

            Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2017/2018,  
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
                       
 
 

Вид на проект Број на проекти 

TEMPUS /
FP7 /
 
 
 

 
Табела 19 
 
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 

 
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 

            Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
            Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 

                                    Академска година: 2018/2019  
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
                                                                   
 
 

Вид на проект Број на проекти 

TEMPUS /
FP7 /
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Табела 19 
 
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 

 
                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                   Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                   Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 

        Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
         Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 

                                   Академска година: 2019/2020 
                                   Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
                                                                   
 
 

Вид на проект Број на проекти 

TEMPUS /
FP7 /
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ТАБЕЛА БРОЈ 20: ВКУПЕН БРОЈ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 20 
 
Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 
                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                   Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                   Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                   Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                   Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                   Академска година: 2017/2018 
                                   Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки 
Апликативни 

Со домашни институции / / 

Со меѓународни институции / / 

 
 
Табела 20 
 
Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 

            Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 

            Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020                                             
                                                                   

 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки 
Апликативни 

Со домашни институции / / 

Со меѓународни институции / / 
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Табела 20 
 
Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
                                                                   
                                                                
 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки 
Апликативни 

Со домашни институции / / 

Со меѓународни институции / / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                     
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2017/2018 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 2 

Постер 1 

Соопштенија / 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                     
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски  
                                    Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2018/2019 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
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Начин на презентација Број на учества 

Усно 4 

Постер / 

Соопштенија / 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                     
                                    Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битoла 
                                    Единица: Научен институт за тутун Прилеп 
                                    Студиска програма: Агроменаџмент во тутунското стопанство 
                                    Магистерски/специјалистички студии: магистерски 
                                    Едногодишни/двегодишни: едногопдишни 
                                    Академска година: 2019/2020 
                                    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 
 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 3 

Постер / 

Соопштенија / 

 
 



1 
 

 
                             

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
НАУЧEН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП  

 
 

 
 

 

 

А Н Е К С  
Т а б е л и   

 
 
 
 

Трет циклус 
 академски студии 

 
Студиска програма: 

 
 ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И 

ОБРАБОТКА НА ТУТУН И  
ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН  

 
 
 

 
 

Прилеп, 2020 
 



2 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 
(ДОКТОРСКИ) СТУДИИ  
 
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на трет циклус (докторски) студии  
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2017 /2018 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Технологија 
на 

производство 
и              

обработка на 
тутун и 

производи од 
тутун 

 
2016 

6 5 11   4 7 

 
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на трет циклус (докторски) студии  
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2018 /2019 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Технологија 
на 

производство 
и              

обработка на 
тутун и 

производи од 
тутун 

 
2016 

6 5 11  1 5 6 
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Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на трет циклус (докторски) студии  
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2019 /2020 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Технологија 
на 

производство 
и              

обработка на 
тутун и 

производи од 
тутун 

2019 6 6 10 5 1 5 11 

 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 2: СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2017 /2018 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска  / 1 57  

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

/  1 64  

3 проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 59  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 64  



4 
 

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 60  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 53  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 52  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 46  
10. проф. д-р Марија Србиноска 53  
11 проф. д-р Снежана Стојаноска / 1 66  

 ВКУПНО: 11 58 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1.    
2.    

 ВКУПНО: /    100% 
 Доцент      

1  /   
2  /   

 ВКУПНО:  /   100% 
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
 

 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 
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                                                           Академска година: 2018 /2019 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска  / 1 58  

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

/  1 65  

3 проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 60  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 65  

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 61  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 54  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 53  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 47  
10. проф. д-р Марија Србиноска 1 54  
11. проф. д-р Трајко Мицески / 1 66  

 ВКУПНО:   11 59 100% 
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: / 100%
 Доцент      

1  /  
2  /  

 ВКУПНО: / 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  
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1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2019 /2020 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска  / 1 59  

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

/  1 66    

3 проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 61  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 66     

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 62  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 55  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 54  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 67  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 48  
10. проф. д-р Марија Србиноска 1 55  
11 проф. д-р Трајко Мицески / 1 67  

 ВКУПНО: 10 60 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1. Доц. д-р Милан Митрески / 1 62  
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2. Доц. д-р Каролина Кочоска / 1 55  
3. Билјана Јордановска 

Шишкоска 
 / 1 39  

4. Силвана Пашовска / 1 46  
 ВКУПНО: / 4 50,5 100%
 Доцент      

1 Доц. д-р Наташа Здравеска / 1 42  
2   

 ВКУПНО: 1 42 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%



8 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години на студиската програма 
 
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено време (y) 

 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи

Предавачи-
асистенти со 

титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 11 11 / / / /           11 11 1 1 
2018/19 11 11 / / / /           11 11 1 1 
2019/20 11 11 4 4 1 1           16 16 1 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Табела 4 
 

Сооднос на бројот на студенти на студиската програма, запишани во сите години 
на студии во соодветната академска година со бројот на наставници на 
студиската програма 
 

                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на 
студенти по 
наставник 

2017/18 11 2 0,18 
2018/19 11 2 0,18 
2019/20 16 1 0,06 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: БРОЈ НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 5 
 

Бројот на акредитрирани ментори за втор циклус студии на студиската програма 
 

                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 
 
 

Академска 
година 

Број на 
акредитирани 

ментори за трет 
циклус студии 

2017/18 11 
2018/19 11 
2019/20 7 
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ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 

 
Табела 6 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови                                                            

                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                                Трет циклус универзитетски студии 
                                                                                                                                      Академска година: 2017 /2018 
                                                                                  Датум на самоевалуација:30.07.2020

 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

3,5 +2,34 
изборен 

40302 
10207 

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од типот 
прилеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 
40308, 40307, 10207, 10208 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 

1+0,67 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 
5+3,34 
изборен 

40302 
40307 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
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Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот 1+0,67 тутунот, 40308, 40307 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 

Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

3. 
 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 

1+0,67 
1,5+1 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

4. 

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40302 
40200 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
7+4,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 40302 Современа технологија во 

производството на тутун 
изборен

1+0,67 

Физички и хемиски својства 
на почвите за производство 
на тутун и други земјоделски 
култури изборен

3+2 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

3+2 

6. проф. д-р Ана Корубин - Методологија  на научно 2+1,5 2+1,5  Наследување на некои 
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Алексоска 
 

истражувачката работа 
задолжителен

Задолжит 
 
 
5,5+3,67 
изборен 

 
 

40302 
40 308 

морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum L.), 
40 308 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 1+0,67 

Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен 

1,5+1   
 

7 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
5,5 +3,67 
изборен 

40302 
20907 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен

1,5+1 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

 

Хемија на тутунските 
производи напредни поглавија 
изборен 

3+2 

8 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 2+1,5 
Задолжит 
 

40302 
+ 

40200 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 

Современа технологија во 1+0,67
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производството на тутунски 
расад изборен

 
 
5+3,34 
изборен 

можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 
40200 Одбрани поглавја од 

физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен

1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен

1,5+1 

9 проф. д-р Весна Крстеска 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 
4+2,67 
изборен 

 
40302 

 
40201 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот 
во Прилепско, 40201, 40203, 
10204, 40202, 40209 Одбрани поглавја од 

заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање 
изборен

3+2 

 

10 проф. д-р Илија Ристески 

 
Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 1+0,67 

1+0,67 
 
изборен 

 
 

40302 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј 
во Република Македонија, 
40302

11 
проф. д-р Снежана 
Стојаноска 

Оперативен менаџмент 
напредни поглавја изборен 

3+2 
3+ 2 
изборен 

40302 
50616 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во 
Република Македонија, 40302 
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Табела 7 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови                                                            

                                                                                                                                 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                                Трет циклус универзитетски студии 
                                                                                                                                      Академска година: 2018 /2019 
                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

3,5 +2,34 
изборен 

40302 
10207 

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од типот 
прилеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 
40308, 40307, 10207, 10208 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 

1+0,67 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 

5+3,34 
изборен 

40302 
40307 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот 1+0,67 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 
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Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

3. 
 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 

1+0,67 
1,5+1 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

4. 

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40302 
40200 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
7+4,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 40302 Современа технологија во 

производството на тутун 
изборен

1+0,67 

Физички и хемиски својства 
на почвите за производство 
на тутун и други земјоделски 
култури изборен

3+2 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

3+2 

6. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 
2+1,5 
Задолжит 

 
 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 



 17

 
Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 1+0,67 

 
 
5,5+3,67 
изборен 

 
40302 
40 308 

својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum L.), 
40 308 

Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен

1,5+1 

7 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
5,5 +3,67 
изборен 

40302 
20907 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен 

1,5+1 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

 

Хемија на тутунските 
производи напредни поглавија 
изборен 

3+2 

8 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 
2+1,5 
Задолжит 
 
 
 

40302 
+ 

40200 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 

Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен

1+0,67 
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Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 
5+3,34 
изборен 

40200 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен

1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен

1,5+1 

9 проф. д-р Весна Крстеска 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 

4+2,67 
изборен 

 
40302 

 
40201 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот 
во Прилепско, 40201, 40203, 
10204, 40202, 40209 Одбрани поглавја од 

заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање 
изборен

3+2 

10 проф. д-р Илија Ристески 

 
Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 1+0,67 

1+0,67 
 
изборен 

 
 

40302 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј 
во Република Македонија, 
40302

11 проф. д-р Трајко Мицески 
Оперативен менаџмент 
напредни поглавја изборен 

3+2 
3+ 2 
изборен 

40302 
50616 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во 
Република Македонија, 40302 
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Табела 7 
 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови                                                            

                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                                Трет циклус универзитетски студии 
                                                                                                                                      Академска година: 2019 /2020 
                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020

 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа     

1+0,75  
 
1+0,75 
задолж. 
 
1,5+1 
изборен 
 

40302 
10207 

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од типот 
прилеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 
40308, 40307, 10207, 10208 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот    

0,75+0,5 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун  

0,75+0,5 

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

1+0,75 
 
 
1+0,75 

40302 
40307 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 
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Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот

0,75+0,5 
задолж. 
 
1,5+1 
изборен 

Облагорoдување на тутунот 0,75+0,5 

3. 
 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа 

1+0,75 1+0,75 
задолж. 
 
1,5+1 
изборен 
 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 Физички и хемиски својства 

на почвите за производство 
на тутун и други земјоделски 
култури

 
1,5+1 
 

4. 

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели 

 
1+0,75 

1+0,75 
задолж. 
 
2,25+1,5 
изборен 

40302 
40200 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 Одбрани поглавја од 

заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање 

 
1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 

0,75+0,5 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели 

1+0,75 

 
1+0,75 
задолж. 
 
 
3+2 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 40302 

Физички и хемиски својства 
на почвите за производство 

1,5+1 
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на тутун и други земјоделски 
култури

изборен 

Хемиски методи за анализа 
на почви и ѓубрива одбрани 
поглавја

1,5+1 
 

6. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

1+0,75 

1+0,75 
задолж. 
 
2,25 +1,5 
изборен 

 
 
 

40302 
40 308 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum L.), 
40 308 

Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

0,75+0,5 

Облагорoдување на тутунот 0,75+0,5 

7 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

1+0,75 
1+0,75 
задолж. 
 
2,25 +1,5 
изборен 

40302 
20907 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од хемија 
на тутунските производи    

 
1,5+1 

8 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели

 
1+0,75 

 
1+0,75 
задолж . 

40302 
 

40200 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
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Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот   

 
0,75+0,5 

 
 
1,5+1 
изборен 

во Република Македонија, 
40200 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 

 
0,75+0,5 

9 проф. д-р Весна Крстеска 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели

1+0,75 

1+0,75 
задолж.  
 
2,25+1,5 
изборен 

 
40302 

 
40201 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот 
во Прилепско, 40201, 40203, 
10204, 40202, 40209 

Одбрани поглавја од 
заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање

1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 

0,75+0,5 

10 проф. д-р Илија Ристески 

 
Методологија на 
научноистражувачката 
работа 

1+0,75 

1+0,75 
задолж.  
 
1,5+1 
изборен 

 
 

40302 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј 
во Република Македонија, 
40302 

Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

3+2 
0,75+0,5 

11 Проф. д-р Трајко Мицески 
Оперативен менаџмент 
одбрани поглавја 

 
1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40302 
50616 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во 
Република Македонија, 40302 
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12 
Вон. проф д-р Милан 
Митрески 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

 
1+0,75 

1+0,75 
задолж.  
 
2,25+1 
изборен 

 
 
 
 

40302 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија 

Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

0,75+0,5 

Облагорoдување на тутунот  
0,75+0,5 

13 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа 

1+0,75 
1+0,75 
задолж.  
 
1,5+1 
изборен 

40302 

 
 
 
Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија 
 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

0,75+0,5 

Облагорoдување на тутунот 0,75+0,5 

14 
Вон. проф д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот    

0,75+0,5   
 
2,25+1,5 
изборен 

40309 
 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки 
метали во тутунот произведен 
во Република Македонија 

Хемиски методи за анализа 
на почви и ѓубрива одбрани 
поглавја 

1,5+1 

15 
Вон. проф д-р  Силвана 
Пашовска 

Оперативен менаџмент 
одбрани поглавја 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

50616 

Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен 
на нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
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апликативни аспекти 

16 Доц.д-р Наташа Здравеска 
Одбрани поглавја од хемија 
на тутунските производи    1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40302 
Придонес кон проучувањето на 
технолошките својства на 
домашните и светските цигари 

 
 

 
 
 
Табела 7 
 
Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 
                                                                                                                               Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                      Академска година:2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                   

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во 
УКЛО 

Институции 
надвор од УКЛО 

1. Нема ангажирани наставници од НИТП во други институции 

2.  
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ТАБЕЛА БРОЈ 8: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 
                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година:2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       
      
 
 
      
 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 52 
Лабораториска (практична) настава 14 
Семинарска настава 26 
Теренска настава / 
Проектна настава 8 
Студија на случај / 



 26

Работа во тим / 
Хоспитации  / 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската 
програма 
 

 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 

Стопанство х 
Изработка на докторски труд во склад со проектите 
и потребите на тутунските претпријатија 

Владини институции х  Законодавство од областа на тутунот  

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа  
Невладини организации  

Професионални организации  х 
Посета на компании од областа на производството, 
обработката и преработката на тутун во Република 
Македонија 
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Образовни / воспитно-образовни институции  х Контрола на земјоделски насад 

Друго  
ТАБЕЛА БРОЈ 10: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Табела 10 
 

Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020                                      
 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање      
Усмено комуницирање      
Научно-истражувачка работа       
Работа со компјутер       
Работа во лабораторија      
Работа во група      
Подготвување на проекти      
Познавање на странски јазици      
Анализа на стручна и научна литература      
Разрешување на проблеми      
Менаџерство  
Друго  
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2017/2018          
Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       

 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
докторски труд 

Пракса 
Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 240 170 125 5 535 965 / / 1500 60
2 година / 180 120 70 / 370 630 500 / 1500 60
3 година / 400 / / / / / 1100 / 1500 60

 
Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2018/2019          
Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       

 
Студиска Предавања Менторство Вежби Консултации Испити Вкупно Самостојно Изработка на Пракса Вкупно Вкупно 
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година контакт 
часови 

учење докторски труд часови кредити 

1 година / 240 170 125 5 535 965 / / 1500 60
2 година / 180 120 70 / 370 630 500 / 1500 60
3 година / 400 / / / / / 1100 / 1500 60

 
 

Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2019/2020          
Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       

 
  

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови

Самостојно 
учење 

Изработка на 
докторски труд 

Пракса 
Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 240 170 125 2 535 965 / / 1500 60
2 година / 180 120 70 2 370 630 500 / 1500 60
3 година / 300 / 70 2 370 130 

 
1000 / 1500 60 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти во прва година на студиската програма во 
соодветната академска година 
 
                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                         обработка на тутун и производи од тутун     
                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020             
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 
студенти 

2017/18 2 

2018/19 0 

2019.20 0 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
Постигнат успех на студентите 
 
                                                                                                                        Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020            

 
 

Академска 
година 

Број на студенти 
кои го полагале 

завршниот испит

Број на студенти 
кои го положиле 
завршниот испит

Процент на 
студенти кои го 

положиле 
завршниот испит

Просечна оценка на 
студентите кои го 

положиле завршниот 
испит 

2017/18 2 2 100 9,5 
2018/19 1 1 100 10 
2019/20 / / /  / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети докторски трудови на студиската програма во последните 3 академски години 
 
                                                                                          

                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                   
            

 
 

Година Одбранети докторски трудови 

2017/18  

2018/19  

2019/20 1 

ВКУПНО 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 15  
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 
                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                   
 
 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број 
автор коавтор 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години

Вкупен број на 
книги од областите 
на студиската 
група напишани од 
академскиот кадар 

книги 1 1   

скрипти     

практикуми     

други помагала 5 2  

Вкупно (по периоди): 6 3 
ВКУПНО: 1          
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
Табела 16 
 
Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните 
три години 
 
                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                        
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                   
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални - 14 

Меѓународни - - 
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ТАБЕЛА БРОЈ 17: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
Табела 17 
 
 Учество на наставници и соработници од студиската програма на конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 
години 
 
                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                        Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                         
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                  
 
 
 
 

Вид собири 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Конференции   22 27 13 

Симпозиуми 20 16 10 

Семинари  2 3 

ВКУПНО 44 45 26
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ТАБЕЛА БРОЈ 18: ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 18 
 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 
програма  
 
                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                        обработка на тутун и производи од тутун     
                                        Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                       
                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                 
 
 

Број 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Вкупно 

Докторски дисертации/трудови   1 1 

Магистерски трудови     

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 43 28 22 93 

Други трудови и публикации 8 28 12 48 
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ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 19 
 
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 
                                                                                                                                                                           

                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                        обработка на тутун и производи од тутун     
                                        Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                       
                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                 
 
 

Вид на проект Број на проекти
TEMPUS 
FP7 
Minor uses Coordination 
facility and Horizontal 
Expert Group / tobacco

1 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 20: ВКУПЕН БРОЈ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 20 
 

Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 

                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                          Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  

                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                        обработка на тутун и производи од тутун     
                                        Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                       
                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                 
 
Табела 20 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки
Апликативни 

Со домашни институции - 14 

Со меѓународни институции 
- - 
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ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 

Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2017/2018 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 15 

Постер 34 

Соопштенија  

 
 
Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2018/2019 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 14 

Постер 21 

Соопштенија  
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Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2019/2020 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 15 

Постер 44 

Соопштенија  

 



1 
 

 
                             

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
НАУЧEН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП  

 
 

 
 

 

 

А Н Е К С  

Т а б е л и  
Единица на Универзитетот  

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

Научен институт за тутун-Прилеп 

 

 

Заеднички табели за трет циклус академски студии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилеп, 2020 
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ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 
(ДОКТОРСКИ) СТУДИИ  
 
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на трет циклус (докторски) студии  
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2017 /2018 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Технологија 
на 

производство 
и              

обработка на 
тутун и 

производи од 
тутун 

 
2016 

6 5 11   4 7 

 
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на трет циклус (докторски) студии  
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2018 /2019 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Технологија 
на 

производство 
и              

обработка на 
тутун и 

производи од 
тутун 

 
2016 

6 5 11  1 5 6 
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Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на трет циклус (докторски) студии  
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2019 /2020 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 

Ре
д. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време

во работен 
однос на 

определено 
време

ангажирани 
наставници 

М Ж 

1. 

Технологија 
на 

производство 
и              

обработка на 
тутун и 

производи од 
тутун 

2019 6 6 10 5 1 5 11 

 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 2: СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2017 /2018 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска  / 1 57  

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

/  1 64  

3 проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 59  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 64  
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5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 60  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 53  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 52  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 46  
10. проф. д-р Марија Србиноска 53  
11 проф. д-р Снежана Стојаноска / 1 66  

 ВКУПНО: 11 58 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1.    
2.    

 ВКУПНО: /    100% 
 Доцент      

1  /   
2  /   

 ВКУПНО:  /   100% 
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО:     100% 
 

 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 
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                                                           Академска година: 2018 /2019 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020

 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска  / 1 58  

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

/  1 65  

3 проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 60  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 65  

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 61  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 54  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 53  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 65  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 47  
10. проф. д-р Марија Србиноска 1 54  
11. проф. д-р Трајко Мицески / 1 66  

 ВКУПНО:   11 59 100% 
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Вонреден професор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: / 100%
 Доцент      

1  /  
2  /  

 ВКУПНО: / 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  
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1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                           Академска година: 2019 /2020 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор  
1. проф. д-р Гордана Мицеска  / 1 59  

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

/  1 66    

3 проф. д-р Јордан Трајкоски /  1 61  

4. проф. д-р Петре Ташкоски /  1 66     

5. проф. д-р Ана Корубин 
Алексоска 

 / 1 62  

6. проф. д-р Валентина 
Пеливаноска 

 / 1 55  

7. проф. д-р Биљана Гвероска / 1 54  
8. проф. д-р Илија Ристески / 1 67  
9. проф. д-р Весна Крстеска / 1 48  
10. проф. д-р Марија Србиноска 1 55  
11 проф. д-р Трајко Мицески / 1 67  

 ВКУПНО: 10 60 100%
 Професор на висока стручна 
школа 

     

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Вонреден професор  

1. Доц. д-р Милан Митрески / 1 62  
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2. Доц. д-р Каролина Кочоска / 1 55  
3. Билјана Јордановска 

Шишкоска 
 / 1 39  

4. Силвана Пашовска / 1 46  
 ВКУПНО: / 4 50,5 100%
 Доцент      

1 Доц. д-р Наташа Здравеска / 1 42  
2   

 ВКУПНО: 1 42 100%
 Виш предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Предавач  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Виш лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
 Лектор  

1.   
2.   

 ВКУПНО: 100%
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ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години на студиската програма 
 
                                                                                                                                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                    Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лица вработени на неопределено и определено време (y) 

 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи

Предавачи-
асистенти со 

титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 11 11 / / / /           11 11 1 1 
2018/19 11 11 / / / /           11 11 1 1 
2019/20 11 11 4 4 1 1           16 16 1 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Табела 4 
 

Сооднос на бројот на студенти на студиската програма, запишани во сите години 
на студии во соодветната академска година со бројот на наставници на 
студиската програма 
 

                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 

 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на 
студенти по 
наставник 

2017/18 11 2 0,18 
2018/19 11 2 0,18 
2019/20 16 1 0,06 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: БРОЈ НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 5 
 

Бројот на акредитрирани ментори за втор циклус студии на студиската програма 
 

                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                      Датум на самоевалуација: 30.07.2020
 
 
 

Академска 
година 

Број на 
акредитирани 

ментори за трет 
циклус студии 

2017/18 11 
2018/19 11 
2019/20 7 
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ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 

 
Табела 6 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови                                                            

                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                                Трет циклус универзитетски студии 
                                                                                                                                      Академска година: 2017 /2018 
                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020

 

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

3,5 +2,34 
изборен 

40302 
10207 

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од типот 
прилеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 
40308, 40307, 10207, 10208 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 

1+0,67 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 
5+3,34 
изборен 

40302 
40307 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
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Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот 1+0,67 тутунот, 40308, 40307 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 

Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

3. 
 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 

1+0,67 
1,5+1 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

4. 

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40302 
40200 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
7+4,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 40302 Современа технологија во 

производството на тутун 
изборен

1+0,67 

Физички и хемиски својства 
на почвите за производство 
на тутун и други земјоделски 
култури изборен

3+2 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

3+2 

6. проф. д-р Ана Корубин - Методологија  на научно 2+1,5 2+1,5  Наследување на некои 
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Алексоска 
 

истражувачката работа 
задолжителен

Задолжит 
 
 
5,5+3,67 
изборен 

 
 

40302 
40 308 

морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum L.), 
40 308 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 1+0,67 

Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен 

1,5+1   
 

7 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
5,5 +3,67 
изборен 

40302 
20907 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен

1,5+1 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

 

Хемија на тутунските 
производи напредни поглавија 
изборен 

3+2 

8 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 2+1,5 
Задолжит 
 

40302 
+ 

40200 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 

Современа технологија во 1+0,67
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производството на тутунски 
расад изборен

 
 
5+3,34 
изборен 

можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 
40200 Одбрани поглавја од 

физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен

1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен

1,5+1 

9 проф. д-р Весна Крстеска 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 
4+2,67 
изборен 

 
40302 

 
40201 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот 
во Прилепско, 40201, 40203, 
10204, 40202, 40209 Одбрани поглавја од 

заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање 
изборен

3+2 

 

10 проф. д-р Илија Ристески 

 
Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 1+0,67 

1+0,67 
 
изборен 

 
 

40302 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј 
во Република Македонија, 
40302

11 
проф. д-р Снежана 
Стојаноска 

Оперативен менаџмент 
напредни поглавја изборен 

3+2 
3+ 2 
изборен 

40302 
50616 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во 
Република Македонија, 40302 
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Табела 7 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови                                                            

                                                                                                                                 Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                                Трет циклус универзитетски студии 
                                                                                                                                      Академска година: 2018 /2019 
                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

3,5 +2,34 
изборен 

40302 
10207 

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од типот 
прилеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 
40308, 40307, 10207, 10208 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 

1+0,67 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен 

1,5+1 

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 

5+3,34 
изборен 

40302 
40307 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 

Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот 1+0,67 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 
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Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

3. 
 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 

1+0,67 
1,5+1 
изборен 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 

4. 

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

40302 
40200 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
7+4,67 
изборен 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 40302 Современа технологија во 

производството на тутун 
изборен

1+0,67 

Физички и хемиски својства 
на почвите за производство 
на тутун и други земјоделски 
култури изборен

3+2 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

3+2 

6. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 
2+1,5 
Задолжит 

 
 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
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Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот изборен 1+0,67 

 
 
5,5+3,67 
изборен 

 
40302 
40 308 

својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum L.), 
40 308 

Одбрани поглавија од 
семепроизводството и 
доработката на семенскиот 
материјал изборен 

1,5+1 

Облагородување на тутунот 
изборен 1,5+1 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен

1,5+1 

7 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 

2+1,5 
Задолжит 
 
 
5,5 +3,67 
изборен 

40302 
20907 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Современа технологија во 
обработката и преработката на 
тутунската суровина изборен 

1,5+1 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 

Хемиски методи на анализа 
на почви и ѓубрива, одбрани 
поглевја изборен 

 

Хемија на тутунските 
производи напредни поглавија 
изборен 

3+2 

8 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Методологија  на научно 
истражувачката работа 
задолжителен

2+1,5 
2+1,5 
Задолжит 
 
 
 

40302 
+ 

40200 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
во Република Македонија, 

Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен

1+0,67 
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Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот изборен

1+0,67 
5+3,34 
изборен 

40200 

Одбрани поглавја од заштитата 
на тутунот од болести и 
плевели изборен

1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 
изборен

1,5+1 

9 проф. д-р Весна Крстеска 

Современа технологија во 
производството на тутун 
изборен

1+0,67 

4+2,67 
изборен 

 
40302 

 
40201 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот 
во Прилепско, 40201, 40203, 
10204, 40202, 40209 Одбрани поглавја од 

заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање 
изборен

3+2 

10 проф. д-р Илија Ристески 

 
Современа технологија во 
производството на тутунски 
расад изборен 1+0,67 

1+0,67 
 
изборен 

 
 

40302 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј 
во Република Македонија, 
40302

11 проф. д-р Трајко Мицески 
Оперативен менаџмент 
напредни поглавја изборен 

3+2 
3+ 2 
изборен 

40302 
50616 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во 
Република Македонија, 40302 
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Табела 7 
 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови                                                            

                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                                Трет циклус универзитетски студии 
                                                                                                                                      Академска година: 2019 /2020 
                                                                                   Датум на самоевалуација:30.07.2020

 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиските 
програми од втор циклус 

на Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област 
на наставната 
дисциплина 

според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

 
 
проф. д-р Гордана 
Мицеска 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа     

1+0,75  
 
1+0,75 
задолж. 
 
1,5+1 
изборен 
 

40302 
10207 

Морфолошко-физиолошки 
промени кај тутунот од типот 
прилеп заразен со Tobacco 
mosaic virus Allard (TMV) 
40308, 40307, 10207, 10208 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот    

0,75+0,5 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун  

0,75+0,5 

2. проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

1+0,75 
 
 
1+0,75 

40302 
40307 

Ефекти на ласерската светлина 
врз приносот и квалитетот  на 
тутунот, 40308, 40307 
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Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот

0,75+0,5 
задолж. 
 
1,5+1 
изборен 

Облагорoдување на тутунот 0,75+0,5 

3. 
 
проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа 

1+0,75 1+0,75 
задолж. 
 
1,5+1 
изборен 
 

40302 

Влијание на минералната 
исхрана и продлабочувањето на 
ораничниот слој врз приносот и 
квалитетот на тутунот. 40302 Физички и хемиски својства 

на почвите за производство 
на тутун и други земјоделски 
култури

 
1,5+1 
 

4. 

 
 
 
проф. д-р  Петре 
Ташкоски 
 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели 

 
1+0,75 

1+0,75 
задолж. 
 
2,25+1,5 
изборен 

40302 
40200 

Физиолошка специјализација на 
Phytophthora parasitica (Dastur) 
var. nicotianae (Breda de Haan) 
Tucker и отпорност на некои 
видови и сорти тутун во 
Република Македонија, 40200 Одбрани поглавја од 

заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање 

 
1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 

0,75+0,5 

5. 
проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 
 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели 

1+0,75 

 
1+0,75 
задолж. 
 
 
3+2 

40302 

Влијание на наводнувањето и 
минералната исхрана врз 
приносот и квалитетот на 
тутунот од типот берлеј 40302 

Физички и хемиски својства 
на почвите за производство 

1,5+1 
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на тутун и други земјоделски 
култури

изборен 

Хемиски методи за анализа 
на почви и ѓубрива одбрани 
поглавја

1,5+1 
 

6. 
проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 
 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

1+0,75 

1+0,75 
задолж. 
 
2,25 +1,5 
изборен 

 
 
 

40302 
40 308 

Наследување на некои 
морфолошки и квалитетни 
својства кај хибриди добиени со 
дијалелно вкрстување на 
тутунот (Nicotiana tabacum L.), 
40 308 

Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

0,75+0,5 

Облагорoдување на тутунот 0,75+0,5 

7 
проф. д-р Марија 
Србиноска 
 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

1+0,75 
1+0,75 
задолж. 
 
2,25 +1,5 
изборен 

40302 
20907 

Сепарација, карактеризација и 
апликација на активни  
компоненти од Nicotiana 
tabacum L. со конвенционални и 
неконвенционални методи.  
20907, 22203, 22102, 40309, 
40307 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од хемија 
на тутунските производи    

 
1,5+1 

8 
проф. д-р  Биљана 
Гвероска 
 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели

 
1+0,75 

 
1+0,75 
задолж . 

40302 
 

40200 

Проучување на болеста кафена 
дамкавост кај тутунот 
предизвикана од Alternaria sp. и 
можности за нејзино сузбивање 
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Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот   

 
0,75+0,5 

 
 
1,5+1 
изборен 

во Република Македонија, 
40200 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 

 
0,75+0,5 

9 проф. д-р Весна Крстеска 

Обрани поглавја од 
агротехника и заштита на 
тутнот од болести, штетници 
и плевели

1+0,75 

1+0,75 
задолж.  
 
2,25+1,5 
изборен 

 
40302 

 
40201 

Афидофагни осолики муви 
(Diptera, Syrphidae) на тутунот 
во Прилепско, 40201, 40203, 
10204, 40202, 40209 

Одбрани поглавја од 
заштитата на тутунот од 
штетници во производство, 
обработка и складирање

1,5+1 

Принципи на добрата 
земјоделска пракса во 
производството на тутун 

0,75+0,5 

10 проф. д-р Илија Ристески 

 
Методологија на 
научноистражувачката 
работа 

1+0,75 

1+0,75 
задолж.  
 
1,5+1 
изборен 

 
 

40302 

Сортната структура, начинот на 
бербата и сушењето, неопходни 
фактори за подобрување на 
квалитетот и зголемување на 
производството на типот берлеј 
во Република Македонија, 
40302 

Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

3+2 
0,75+0,5 

11 Проф. д-р Трајко Мицески 
Оперативен менаџмент 
одбрани поглавја 

 
1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40302 
50616 

Фактори коишто го 
детерминираат производството 
на типот вирџинија во 
Република Македонија, 40302 
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12 
Вон. проф д-р Милан 
Митрески 

Одбрани поглавја од 
производство, обработка и 
преработка на тутун 
 

 
1+0,75 

1+0,75 
задолж.  
 
2,25+1 
изборен 

 
 
 
 

40302 

Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија 

Одбрани поглавја од 
генетика и селекција на 
тутунот   

0,75+0,5 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

0,75+0,5 

Облагорoдување на тутунот  
0,75+0,5 

13 
Вон. проф д-р Каролина 
Кочоска 

Методологија на 
научноистражувачката 
работа 

1+0,75 
1+0,75 
задолж.  
 
1,5+1 
изборен 

40302 

 
 
 
Биолошки, производни и 
технолошки својства на 
ориенталските басменски 
тутуни во Р. Македонија 
 

Одбрани поглавја од
семепроизводството и 
контролата на квалитетот на 
семенскиот материјал   

0,75+0,5 

Облагорoдување на тутунот 0,75+0,5 

14 
Вон. проф д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Одбрани поглавја од 
физиологија и биохемија на 
тутунот    

0,75+0,5   
 
2,25+1,5 
изборен 

40309 
 

Проучување на влијанието на 
некои почвени карактеристики 
врз содржината на тешки 
метали во тутунот произведен 
во Република Македонија 

Хемиски методи за анализа 
на почви и ѓубрива одбрани 
поглавја 

1,5+1 

15 
Вон. проф д-р  Силвана 
Пашовска 

Оперативен менаџмент 
одбрани поглавја 

1,5+1 
1,5+1 
изборен 

50616 

Политика на финансирање, 
дивидентна политика и степен 
на нивната корелација во 
корпорациите- теоретски и 
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апликативни аспекти 

16 Доц.д-р Наташа Здравеска 
Одбрани поглавја од хемија 
на тутунските производи    1,5+1 

1,5+1 
изборен 

40302 
Придонес кон проучувањето на 
технолошките својства на 
домашните и светските цигари 

 
 

 
 
 
Табела 7 
 
Ангажман на наставниците од студиската програма во други институции  
 
                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                                                                                                      Академска година:2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
                                                                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                   

 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во 
УКЛО 

Институции 
надвор од УКЛО 

1. Нема ангажирани наставници од НИТП во други институции 

2.  
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ТАБЕЛА БРОЈ 8: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 8 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 
                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година:2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

                                                                                  Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       
      
 
 
      
 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%)

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) / 
Интерактивна настава 52 
Лабораториска (практична) настава 14 
Семинарска настава 26 
Теренска настава / 
Проектна настава 8 
Студија на случај / 
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Работа во тим / 
Хоспитации  / 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример: теренска настава, проекти, посета и друго) на студиската 
програма 
 

 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

                                                                                  Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 

Стопанство х 
Изработка на докторски труд во склад со проектите 
и потребите на тутунските претпријатија 

Владини институции х  Законодавство од областа на тутунот  

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа  
Невладини организации  

Професионални организации  х 
Посета на компании од областа на производството, 
обработката и преработката на тутун во Република 
Македонија 
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Образовни / воспитно-образовни институции  х Контрола на земјоделски насад 

Друго  
ТАБЕЛА БРОЈ 10: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Табела 10 
 

Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на студиската програма 
 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

                                                                                  Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       
 
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање      
Усмено комуницирање      
Научно-истражувачка работа       
Работа со компјутер       
Работа во лабораторија      
Работа во група      
Подготвување на проекти      
Познавање на странски јазици      
Анализа на стручна и научна литература      
Разрешување на проблеми      
Менаџерство  
Друго  
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2017/2018          
Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       

 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
докторски труд 

Пракса 
Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 240 170 125 5 535 965 / / 1500 60
2 година / 180 120 70 / 370 630 500 / 1500 60
3 година / 400 / / / / / 1100 / 1500 60

 
Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2018/2019          
Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       

 
Студиска Предавања Менторство Вежби Консултации Испити Вкупно Самостојно Изработка на Пракса Вкупно Вкупно 
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година контакт 
часови 

учење докторски труд часови кредити 

1 година / 240 170 125 5 535 965 / / 1500 60
2 година / 180 120 70 / 370 630 500 / 1500 60
3 година / 400 / / / / / 1100 / 1500 60

 
 

Табела 11 

Ангажираност на студентот во наставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 

                                                                                                                                                Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                                                                                                Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун  
Академска година: 2019/2020          
Датум на самоевалуација:30.07.2020                                       

 
  

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови

Самостојно 
учење 

Изработка на 
докторски труд 

Пракса 
Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година / 240 170 125 2 535 965 / / 1500 60
2 година / 180 120 70 2 370 630 500 / 1500 60
3 година / 300 / 70 2 370 130 

 
1000 / 1500 60 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти во прва година на студиската програма во 
соодветната академска година 
 
                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                         обработка на тутун и производи од тутун     
                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020             
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 
студенти 

2017/18 2 

2018/19 0 

2019.20 0 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
Постигнат успех на студентите 
 
                                                                                                                        Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                                                                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020            

 
 

Академска 
година 

Број на студенти 
кои го полагале 

завршниот испит

Број на студенти 
кои го положиле 
завршниот испит

Процент на 
студенти кои го 

положиле 
завршниот испит

Просечна оценка на 
студентите кои го 

положиле завршниот 
испит 

2017/18 2 2 100 9,5 
2018/19 1 1 100 10 
2019/20 / / /  / 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети докторски трудови на студиската програма во последните 3 академски години 
 
                                                                                          

                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                  
            

 
 

Година Одбранети докторски трудови 

2017/18  

2018/19  

2019/20 1 

ВКУПНО 1 

 
 
 
 



 33

 
ТАБЕЛА БРОЈ 15: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 15  
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар вкупно и во последните 3 години 
 
                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                   
 
 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број 
автор коавтор 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 

3 години

Вкупен број на 
книги од областите 
на студиската 
група напишани од 
академскиот кадар 

книги 1 1   

скрипти     

практикуми     

други помагала 5 2  

Вкупно (по периоди): 6 3 
ВКУПНО: 1          
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЧКИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  
 
Табела 16 
 
Учество на наставници и соработници од студиската програма во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните 
три години 
 
                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                        
                                                                                                                         Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                  
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални - 14 

Меѓународни - - 
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ТАБЕЛА БРОЈ 17: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
Табела 17 
 
 Учество на наставници и соработници од студиската програма на конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 
години 
 
                                                                                                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                                                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                                                                                                        Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                                                                                                           обработка на тутун и производи од тутун     
                                                                                                                         Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                         
                                                                                                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                  
 
 
 
 

Вид собири 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Конференции   22 27 13 

Симпозиуми 20 16 10 

Семинари  2 3 

ВКУПНО 44 45 26
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ТАБЕЛА БРОЈ 18: ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА 
АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 18 
 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар од студиската 
програма  
 
                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                        обработка на тутун и производи од тутун     
                                        Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                       
                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                 
 
 

Број 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

Вкупно 

Докторски дисертации/трудови   1 1 

Магистерски трудови     

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 43 28 22 93 

Други трудови и публикации 8 28 12 48 
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ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 19 
 
 Учество во Европски проекти во последните три години 
 
                                                                                                                                                                           

                                         Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                         Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  
                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                        обработка на тутун и производи од тутун     
                                        Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                       
                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                 
 
 

Вид на проект Број на проекти
TEMPUS 
FP7 
Minor uses Coordination 
facility and Horizontal 
Expert Group / tobacco

1 

 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 20: ВКУПЕН БРОЈ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 20 
 

Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 

                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
                                                                          Единица: Научен институт за тутун-Прилеп  

                                         Студиска програма: Технологија на производство и 
                                                                        обработка на тутун и производи од тутун     
                                        Академска година: 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019                       
                                        Датум на самоевалуација:30.07.2020                                                 
 
Табела 20 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки
Апликативни 

Со домашни институции - 14 

Со меѓународни институции 
- - 
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ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
(КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 
 

Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2017/2018 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 15 

Постер 34 

Соопштенија  

 
 
Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2018/2019 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 14 

Постер 21 

Соопштенија  
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Табела 21 
 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 
                                                       Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
           Единица: Научен институт за тутун-Прилеп 

Студиска програма: Технологија на производство и  
обработка на тутун и производи од тутун 

                                                       Академска година: 2019/2020 
           Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 15 

Постер 44 

Соопштенија  
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