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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Назив на високообразовната установа

Научен институт за тутун-Прилеп

Седиште

„Кичевска“ бб, 7500 - Прилеп

Веб страница

www.tip.edu.mk

Вид на високообразовната установа

Научен институт (единица во состав на
Универзитет „Св. Климент Охридскиˮ-Битола)

Податоци за основачот (на приватната
високообразовната установа)
Податоци за последната акредитација
Студиски и научно-истражувачки
подрачја за кои е добиена акредитација
Единици во состав на
високообразовната установа
Студиски програми што се реализираат
во единицата која бара проширување
на дејноста со воведување на нова/и
студиска/и програма/и

Одбор за акредитација и евалуација на високото
образование – Решение бр.
12-158/2 од 26.04.2012
научно-истражувачко подрачје:
Биотехнички науки 4
Во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола: 12 единици (10 факултети, 1
висока школа и 1 институт) и 2 придружни членки
Втор циклус на универзитетски студии





Податоци за меѓународна соработка на
планот на наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите
Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и
истражувачката дејноста
Податоци за опремата за изведување на
наставната и истражувачката дејност

Производство на тутун (ПТЕ)
едногодишни (60 ЕКТС)
Производство на тутун (ПТД) двегодишни
(120 ЕКТС)
Обработка и преработка на тутун (ОПТЕ)
едногодишни (60 ЕКТС)
Обработка и преработка на тутун (ОПТД)
двегодишни (120 ЕКТС)

Трет циклус на универзитетски студии
(180 ЕКТС)
 Технологија на производство и обработка
на тутун и производи од тутун
Научниот институт за тутун има остварено плодна
меѓународна соработка со бројни академски и
научноистражувачки установи и институции. Исто
така, со странските компании преку стопанските
субјекти во Р. Македонија од областа на тутунот.
Две конференциски сали - 150 седишта),
Експериментално поле - 20 ha
Четири акредитирани лаборатории,
Биолошка лабораторија (in vitro)
Биолошка лабораторија (2 стакленици)
Научниот институт за тутун –Прилеп располага со
современа лабораториска апаратура која се
користи за реализирање на практична настава.
Постојат голем број на апарати и инструменти кои
се користат за двете студиски програми. Во
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последната академска година институтот се
евидентирани повеќе од 96 апарати/инструменти.
Постои тенденција на постојано зголемување и
осовременување на истите.
Број на студенти за кои е добиена
акредитација
Број на студенти (првпат запишани)
Број на лица во наставно-научни, научни и
наставни звања
Број на лица во соработнички звања
Однос наставник: студенти (број на
студенти на еден наставник) за секоја
единица одделно
Внатрешни механизми за обезбедување и
контрола на квалитетот на студиите

Фрекфенција на самоевалуциониот процес
(секоја година, на две години, на три
години)
Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата
Други податоци кои установата сака да ги
наведе како аргумент за нејзината
успешност

10
5
13
1: 0,31
Студирањето на втор циклус студии на двете
студиски програми во Научниот институт за тутунПрилеп е во согласност со Правилникот за
условите,
критериумите
и
правилата
за
запишување и студирање на втор циклус студии
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
Секоја година / три години на ниво на Универзитет
Извештај за надворешна евалуација од Агенцијата за
евалуација на високото образование на Република
Македонија од 7.12.2006.
Меѓународната соработка на Научниот институт за
тутун-Прилеп со академски установи и бројни
научноистражувачки институции постојано се
развива. Се склучуваат договори за билатерална
меѓунардна соработка, како и научна и техничка
соработка:
- Бр. 02-409/10 од 21.04.2016 година со Империал
тобако ТКС ад. Скопје
- Бр. 03-450/1 од 3.06.2014 година со Институт за
тутун и тутунски производи Р. Бугарија
- Бр. 03-1000/1 од 7.12.2009 година Ветеринарен
факултет Битола
- Бр. 03-384/1 од 4.06.2008 година Институт за
ратарство и повртларство, Нови Сад Р. Србија
- Бр. 03-457/1 од 1.07.2008 Земјоделски факултет,
Земун Белград, Р. Србија
Соработката од областа на наставата е континуирана и
сознанијата, кои постојано се збогатуваат, се од
особена корист за студентите.
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНОНАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА
На седницата на Научниот совет на Научниот институт за тутун – Прилеп, одржана на
6.10.2016 година, беше разгледан и, со Одлука бр. 16-915 /3 усвоен е Елаборатот за
реакредитација на студиската програма од втор циклус - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН
едногодишни и двегодишни академски студии.

8

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ
[Да се вметне скенираната одлука]
На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, одржана на
хх.хх.ххх, со Одлука бр. ХХ-ХХХ/Х , беше усвоен Предлогот од страна на Научниот институт
за тутун – Прилеп за повторна акредитација на студиската програма ПРОИЗВОДСТВО НА
ТУТУН -втор циклус на едногодишни и двегодишни универзитетски студии.
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ
ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Научниот институт за тутун - Прилеп располага со простории за изведување на настава (две
конференциски сали со капацитет до 150 седишта и површина од 159,38 m2) и експериментално
поле од околу 20 ha за изведување на полски опити, како и две биолошки лаборатории –
стакленици (стар – 112,81 m2; нов – 441,75 m2) за изведување на вегетациски опити во текот на
сите годишни времиња.
Институтот ги има потребните акредитирани лаборатории, според стандардот МКС EN
ISO/IEC 17025:2006 за изведување на вежби и научноистражувачка работа, во кои се користат
современи признати и стандардни методи за соодветните истражувања на тутунот и тутунските
производи: Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија L01 (36,12
m2 + 33,00 m2 = 69,12 m2), Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и
растителен материјал L02 (82,80 m2 23,80 m2 = 106,60 m2), Лабораторија за контрола на
квалитет на тутун и тутунски производи L03 (73,06 + 29,15 + 54,60 + 70,50 + 23,41 = 250,72 m2),
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина L04 (47,90 m2 +
82,80 m2 = 130,70 m2). Исто така постојат и лаборатории за заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели, со вкупна површина од 160,97 m2 ( 55,80 m2 + 23,20 m2 + 53,13 m2 + 28,84
m2). Целокупната лабораториска површина изнесува 718,11 m2.
Професорите вработени во Научниот институт за тутун ангажирани во студиската програма
Производство на тутун имаат работни кабинети со вкупна површина од 343,76 m2 За
професорите од други универзитети ангажирани во оваа студиска програма има една голема и
две помошни простории од 78,81 m2.
Во Институтот има библиотека, која располага со современа стручна литература неопходно
потребна за изведување на предметната настава на студиите, со површина од 79,32 m2.
На студентите им стојат на располагање Ген банка (14,85 m2) и Лабораторија „In vitro“ (67,08
m2).
Во просторот која се користи за постдипломските студии влегуваат канцелариите на
директорот (40,18 m2), секретарот (20,19 m2), архивата (26,34 m2), книговодството (25,07 m2) и
благајната (17,08 m2), чија вкупна површина изнесува 128,86 m2.
Од горенаведените податоци произлегува површината на целокупниот простор предвиден за
реализација на студиската програма кој изнесува 2144,73 m2.
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Во Прилог бр 1. доставена е скенирана документација за просторот на студиската програма
што го поседува Научниот институт за тутун – Прилеп.

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА
Компјутерската опрема – Во Научниот институт за тутун секој кабинет е опремен со
компјутерска техника и поврзан со интернет и телекомуникациска мрежа.
Институтот располага со 33 персонални компјутери, 3 лап топ компјутери, графоскопи,
2 ЛЦД проектори, 2 скенери, 30 печатачи, фотокопир и друго.
Лабораториската опрема е прикажана табеларно:
Вид на опрема
Автоклав
Стерилизатор
Ламинарна комора
Инкубатор
ʹРтилиште (инкубатор)
ELISA читач
Вортекс
Магнетна мешалка
рН метар
Делител на семе
Микроскоп со камера
Бинокулар со камера
Бинокулар
Аналитичка вага
Техничка вага
Сушница
Термостат
Дестилатор со водена пареа
Решо за согорување
Микробранова печка за
согорување

Намена
Автоклавирање на подлоги
Сушење и стерилизирање
Обезбедува безбедни услови за работа со
растителен материјал
Инкубација и времено одржување на чисти
култури од микроорганизми
Одредување на ʹртливоста на семе
Читач на микротитарски плочи
Мешалка за краткотрајно мешање
Континуирно мешање на рaствори со
магнетно стапче
Мерен инструмент за одредување на рН
вредност на раствори
Механичко делење на семе
Микроскопски преглед на објекти со можност
за фотографирање
Макроскопски преглед на објекти со можност
за фотографирање
Макроскопски преглед на објекти
Мерење на помала маса
Мерење на маса
Конвективно сушење
Термостатирање на одредена температура
Дестилирање
Согорување на материјал
Разградување на материјал со микробранови

Количина
(парчиња)
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
7
4
4
4
4
3
1
11

Водено купатило
Влагомер
Електричен млин
Лабораториска клацкалка
Термохигрометар
Барометар
Шутел апарат
Машина за пушење
Автоматска вага за
сортирање на цигари
Апарат за одредување на
влага поКарл ФишерТитратор
Апарат за одредување на
отпор на повлекување на
цигари и филтер стапчиња
Апарат за одредување на
CO/CO2
Апарат за одредување
каталазна активност

Загревање, концентрирање и сушење
Одредување на апсолутна влага
Гранулуирање на материјал
Мешање на раствори
Одредување на влажност и температура во
амбиентот
Одредување на атмосферски притисок
Одредување степен на ферментираност
Автоматски пушач на тутунски проиаводи

4
2
3
2

Сортирање на цигари според маса

1

Одредување на вода во кондензат

1

Одредување на опор на повлекување

1

Одредување на волуменски удел на јаглероден
монокси и јаглероден диоксид во гасна фаза
Одредување на фермент каталаза и % на
мувлосаност на тутунска суровина
Одредување уделот на песок на тутунска
суровина
Електричен систем на сита
Определување на фракционен состав на
тутунска суровина
Муфолна печка
Согорување на материјал
Лабораториска машина за Режење на тутунот.
режење на тутун
Гасен хроматограф со
пламенојонизационен
Разделување на компонети и идентификација
детектор
Атомски апсорпционен
спектрометар со графитна Одредување на концентрација на елементи
печка
Апарат за пречистување на
Пречистување на вода за лабораторија
вода со реверзна осмоза
Пламенфотометар
Одредување на концентрација на елементи
UV VIS Спектрофотометар Спектроскопска анализа на на соединенија
Компутери
Обработка на податоци
Мултифункциски печатачи Печатење скенирање на документи
Компјутеризирана
Софтверски
прием
и
превземање
на
метеоролошка станица
метеоролошки податоци

1
1
2
1

1
2

1
2
2
1

1
1
2
1
15-20
10
1
12

Лабораториска

опрема

која

се

користи

во

процесот

на

едукација

и

во

научноистражувачката работа е сместена во 8 специјализирани лаборатории, од кои првите 4 се
акредитирани според стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006:
- Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија;
- Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал;
- Лабораторија за контрола на квалитет на тутун и тутунски производи;
- Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина;
- Лабораторија за фитопатолошки и херболошки истражувања истражувања (2 простории)
- Лабораторија за ентомолошки истражувања;
- Лабораторија за култура на ткиво (In vitro);
- Биолошка лабораторија со два стакленика;
Исто така, Научниот институт за тутун-Прилеп располага со:
- Ген банка (за тутун и други индустриски култури) со две современи ладилни комори (една за
активни чување на референтни примероци семенски материјал, а втората за долгорочно чување
на примероци семенски материјал) и
-Современа метеоролошка станица.

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на студентите, односно,
трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на самофинансирање. Изворите
за самофинансирање на студентите може да бидат потпомогнати со стипендии, средства на
компании коишто ги финансираат студиите на своите вработени како и средства коишто ќе се
обезбедат преку други фондови и грантови на домашни или меѓународни институции како и
средства од сопствените приходи на Институтот. Висината на износот за школарината, начинот
на плаќање и другите услови се регулирани со Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на втор циклус
студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Р.б.

1

2
3
4

Звање, име и презиме на
наставникот

Проф. д-р Гордана Мицеска

Проф. д-р Мирослав
Димитриески
Проф. д-р Ана Корубин Алексоска
Проф. д-р Илија Ристески

5

Проф. д-р Биљана Гвероска

6

Проф. д-р Валентина
Пеливаноска

7

Проф. д-р Петре Ташкоски

8

Проф. д-р Весна Крстеска

9

Проф. д-р Јордан Трајкоски

10

Проф. д-р Трајко Мицески

11

Доц. д-р. Силвана Пашоска

12

Доц. д-р Милан Митрески

13

Доц. д-р Каролина Кочоска

14

Доц. д-р Билјана Јорданоска
Шишкоска

Предмети што наставникот ги
предава или е планирано да ги
предава на Единицата каде што се
организира студиската програма
Типови и сорти на тутун
Физиологија на растенијата со
физиолошко- биохемиски основи на
производството на тутун
Генетика и селекција на тутунот
Типови и сорти на тутун
Генетика и селекција на тутунот
Типови и сорти на тутун
Генетика и селекција на тутунот
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Методологија на научноистражувачката
работа
Заштита на тутунот од болести, штетници и
плевели
Физиологија на растенијата со
физиолошко- биохемиски основи на
производството на тутун
Технологија на производството
на тутун
Заштита на тутунот од болести, штетници и
плевели
Заштита на тутунот од болести, штетници и
плевели
Технологија на производството на тутун
Оперативен менаџмент во производството
на тутун
Оперативен менаџмент во производството
на тутун
Технологија на производството на тутун
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Методологија на научноистражувачката
работа
Математичко-статистички методи

Фонд на
часови за
секој
наведен
предмет
4+3
3+2
3+2
4+3
3+2
4+3
3+2
3+2
3+2
4+3
3+2
4+3
4+3
4+3
4+3
3+2
3+2
4+3
3+2
3+2
3+2

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на
студиската програма е даден во Прилог бр.4
На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори:
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Проф. д-р Гордана Мицеска (Одбор за акредитација и евалуација на високото
образование, Решение бр 13-155/6 од 11.02.2016)
Проф. д-р Мирослав Димитриески (Решение бр 13-155/2 од 11.02.2016)
Проф. д-р Валентина Пеливаноска (Решение бр. 13-155/3 од 11.02.2016)
Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016)
Проф. д-р Биљана Гвероска (Решение бр. 13-155/5 од 11.02.2016)
Проф. д-р Весна Крстеска (Решение бр. 13-155/7 од 11.02.2016)

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО
ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени предмети
од студиската програма се дадени во Прилогот бр.2.

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките подрачја,
полиња и области, студиската програма припаѓа во

Научно -истражувачко
подрачје -

Биотехнички науки 4

Научно поле:

Научни области:

Индустриски
растенија
40302
Растително производство Генетика и селекција на
растителното производство
403
40308
Друго 40309
Заштита
402

на

растенијата Фитопатологија 40200
Ентомологија 40201

Наука за земјиштето и Педологија 40100
хидрологија 401
Природно- математички Биологија 102
науки 1

Биологија 10200
Физиологија10207

Организациони науки и
Опшествени науки 5

управување

(менаџмент)

Менаџмент во аграрот 50616
15

506

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Втор циклус на студии - Магистерски академски студии, ниво во Националната рамка на
високо-образовни квалификации VIIA

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Тутунот е значајна индустриска култура за Република Македонија. Обезбедува значаен
приход на девизни средства и има големо социјално значење. Од тоа произлегува потребата за
потесно специјализирање на кадри кои би дале придонес во имплементирањето на современите
научно-истражувачки достигнувања во производството на тутунот.
Имајќи го предвид недостатокот на ваков профил на кадри, а во услови кога
производството на тутунот претставува доходовна стопанска гранка на македонската
економија, сметаме дека понудената наставна програма е доста атрактивна.
Основните цели кои се поставени при создавањето на студиската програма по
Производство на тутун од втор циклус се:
-

Профилирање на кадри

оспособени да менаџираат со комплексниот процес на

тутунското стопанство,
-

Обезбедување на атрактивна и современа студиската програма за доградување на
знаењата на завршените земјоделски инжинери и задоволување на потребите од ваков,
редок и многу значаен профил за тутунското стопанство во Република Македонија, итн.
Студиската

програма

Производство на тутун профилира

тутунското стопанство и бизнис секторот во согласност

со

кадри за потребите на

концептот

на

модерното

универзитетско образование, според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини за
работење во повеќе сфери од општественото живеење.
Студентите, кои ќе го завршат вториот циклус на овие студии ќе имаат можност да го
понудат својот интелектуален труд на тутунските компании во земјава, а исто така ќе можат да
делуваат почнувајќи од државните институции - чија основна задача е активно да се вклучат во
производниот процес, креирање на политики, локална самоуправа која ја креира политиката на
општинско ниво, бизнис секторот, маркетинг агенции, науката, образованието и многу други
места.

16

Студентите кои магистрирале на оваа студиска програма на втор циклус академски
студии, ќе имаат можност да го продолжат своето образование на третиот циклус академски
студии во Научниот институт за тутун - Прилеп.

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ
ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО
ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Студиската програма Производство на тутун e во согласност со програмите на следниве
европските високообразовни институции:
Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (http://www.pfos.hr)
Агрономски факултет , Чачак (www.afc.kg.ac.rs),
Aristotle University of Thessaloniki (www.auth.gr),
Faculty of Agriculture and forestry – University of Helsinki (www.helsinki.fi),
Samara state Agricultural Academy (www.ssaa.ru),
Universidad de Almeria – Master en Biotechnologia
Industrial y Agroalimentaria (www.cms.ual.es),
Escuela technica Superior de ingenieria Agronomica (www.centro.us.es)
13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА

ПРОГРАМА
Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални,
компаративни и критички перспективи во научното поле според
Знаења и
соодветна методологија.
разбирање
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања
во врска со научните истражувања, како и способност за употреба на
проширено и продлабочено знаење.
Применува методологии соодветни за решавање на сложени проблеми
што обезбедува можност за оригиналност во примената на сопствени
Примeна на
идеи во научноистражувачката работа.
знаењето и
Има способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање
разбирањето
информации, и идеи од релевантни податоци и истражувања.
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава
објаснување за причините и да избере соодветно решение.
Способност за
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните,
проценка
општествените, научните и етичките аспекти.
Способност за размена на предлози и заклучоци, аргументирани и
рационално поткрепени.
Комуникациски
Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со
вештини
нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија.
Презема поделена одговорност за колективни резултати.
Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и
Вештини на
учење со висок степен на независност.
учење
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
17

професионален пристап во работата или професијата.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање
проблеми.
Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на
полето на студирање.

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Знаење и
разбирање

Покажува знаење и разбирање на појавите и процесите во подрачјето на
биотехничките науки, главно во полињата Индустрики култури, Заштита на
растенијата и Наука за земјиштето и хидрологија. Исто така и во одредени
области од научните подрачја Природно- математички и Опшествени науки.
Покажува кохерентно познавање на основните теми во областа на
технологијата на производството на тутунски расад и технологијата на
производство на тутун, типови и сорти на тутун, заштитата на тутунот,
методологија на научноистражувачката работа, математичко-статистичка
обработка на добиените резултати и друго.
Покажува проширено и продлабочено знаење од проучуваните полиња.

Примeна на
знаењето и
разбирањето

Способност за примена на соодветни методологии при изведување на
научноистражувачки испитувања во полски и лабораториски услови.
Способност за прибирање, анализирање и презентирање информации од
изведените полски и лабораториски научно-истражувачки испитувања во
областа на производство на тутун во правец на поставување на нови
современи технологии на работа, имплементација на современата техничка
понуда во производниот процес. Примена на знаењето во работата н а
стручни тимови за создавање на нови сорти и производство на сертифициран
семенски материјал од високо квалитетни сорти тутун интересни за
странските и домашните купувачи.
Ефикасност во менаџирањето на производниот процес во правец на
заштитата на животната средина.
Способност за проценување на потребите на пазарот за создавање на нови
сорти тутун. Проценување на потребните количини семенски материјал, со
обемот на производство на тутун. Имплементирање на знаењето во областа
на производство на тутун, притоа земајќи ги предвид релевантните
лични, општествени, научни и етички аспекти.
Способност за размена на заклучоци и предлози, аргументирани и
рационално поткрепени со резултати од научноистражувачки и
лабораториски испитувања, според поставените методологии.
Способност да комуницира и да споделува идеи поткрепени со решенија,
како со стручната фела од тутунското стопанство така и со целокупната
општествена јавност.
Способност за комбинирање на теоријата и праксата за решавање на
проблеми во производство на тутун, за објаснување на причините и за
избор на адекватно решение.
Способност ефективно да комуницира преку пишувани извештаи и усни
презентации, употребувајќи соодветна терминологија и технички јазик.
Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење во
областа на производството на тутун.
Со професионален пристап во работата го применува стекнатото знаење и

Способност за
проценка

Комуникацис
ки вештини

Вештини на
учење
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разбирање во сите фази на тутунопроизводниот процес.
Има способност за пронаоѓање на научни факти, нивна анализа и
имплементација во истражувачкиот процес, но и во усовршување на разни
производни процеси.
Способност за тимска работа и за активна соработка внатре во групата,
преку споделување одговорности и задачи.

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма е во времетраење од:
1 (една) година односно 2 семестри

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ
За успешно завршување на вториот циклус на студии, студентите треба да стекнат:
60 ЕКТС кредити едногодишната студиската програма

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА
СТУДИИТЕ
Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно Законот
за високо образование на Република Македонија, Статутот 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 (член 9
– член 16) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии
на Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”.
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку
бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е дефинирано и
опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање
на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, којшто е јавно
објавен на web страната на Универзитетот.

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
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По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на трет
циклус универзитетски студии.

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, согласно
измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. бр. 17, од 11.02.2011), и
тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од
редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот и изборни наставни
предмети од редот на сите изборни наставни предмети застапени во студиските програми на
единиците на државните универзитети.
Вториот

циклус

универзитетски

студии

-

едногодишна студиска програма

Производство на тутун опфаќа вкупно 3 задолжителни предмети, коишто на студентот му
обезбедуваат 30 кредити. Бројот на изборни предмети, што студентите самостојно ги избираат
од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на Универзитетот, изнесува 1,
коишто на студентот му обезбедуваат вкупно 5 кредити, и бројот на изборните наставни
предмети коишто студентите ги избира од редот на сите изборни наставни предмети застапени
во студиските програми на единиците на државните универзитети изнесува 1 и тие на
студентот му обезбедуваат 5 кредити. Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно да
брани магистерски труд, којшто се вреднува со 20 кредита.
Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од
аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за
високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд часови за
предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа студиска програма,
е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос на наставните
дисциплини директно води кон исполнување на поставените цели на студиската програма.
ПРВА ГОДИНА
Прв семестар
Шифра

ПТE 101

Задолжителни предмети

Технологија на производство на тутун

кредити

фонд на
часови

10

4+3

20

ПТE 102

Типови и сорти на тутунот

10

4+3

ПТE 103

Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

10

4+3

Вкупно кредити I сем.

30

Втор семестар
Шифра

ПТE 201
ПТE 202
ПТE 203
ПТE 204
ПТE 205

ПТE 301

Изборен предмет
(од листата изборни предмети од НИТП)
-студентот избира еден предмет

кредити

фонд на
часови

Методологија на научноистражувачката
работа

5

3+2

Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Физиологија на растенијата со
физиолошко- биохемиски основи на
производството на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун

3+2
5
3+2
5
5

Генетика и селекција на тутунот

5

Изборен предмет (од предметите што се
изучуваат на студиските програми на
државните универзитети)

5

Магистерски труд
Вкупно кредити II сем.
ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА

3+2
3+2

20
30
60

- Вкупниот број на кредити што студентот треба да ги акумулира во текот на една година на студии треба да
изнесува минимум 60. Доколку изборниот предмет од научните подрачја не носи доволен број на кредити за да се
остварат минимум 60 кредити во текот на една година на студии, тогаш студентот предвидениот минимален број
кредити мора да ги надолни со избор на дополнителен изборен предмет од научните подрачја.

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ
Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети
Број на задолжителни предмети

3

Процент на задолжителни предмети
Број на изборни предмети (група 1)
Процент на изборни предмети – група 1
(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат
од редот на сите наставни предмети застапени на
единицата на Универзитетот)
Број на изборни предмети (група 2)

60
1
20

1
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Процент на изборни предмети – група 2 20
(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги
избираат од листата слободни изборни предмети,
предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно)
Вкупно предмети 5

Листа на задолжителни предмети :
Шифра

Име на предметот

кредити

фонд на часови

ПТE 101

Технологија на производство на тутун

10

4+3

ПТE 102

Типови и сорти на тутун

10

4+3

ПТE 103

Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

10

4+3

кредити

фонд на часови

5

3+2

Листа на изборни предмети:
Шифра

ПТE 201
ПТE 202
ПТE 203
ПТE 204
ПТE 205

Име на предметот

Методологија на
научноистражувачката работа
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Физиологија на растенијата со
физиолошко-биохемиски основи на
производството на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун
Генетика и селекција на тутунот

5

3+2
3+2

5
5

3+2

5

3+2

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се определува
со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола во согласност со бројот на расположиви акредитирани ментори на втор
циклус студии. Во прва година во академската 2017/2018 год. планирано е да се запишат
вкупно 10 студенти.

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА
ЛИТЕРАТУРА
Научниот институту за тутун-Прилеп има сопствена библиотека која располага со богат
книжен фонд од домашни и странски изданија на научна и стручна литература. Исто така и голем
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број домашни и странски стручни списанија од разни области на целокупната дејност на
Институтот, монографски публикации и друга литература. Поседува доволен број наслови кои се
дел од владиниот проект за превод на 1000 професионални и научни книги за високото
образование.

Институтот има и сопствена издавачка дејност која се реализира преку издавање на
учебници,ученби помагала, скрипти, прирачници и други посебни публикации.
Тутун/Tobacco е списание со меѓународно значењево во кое се објавуваат научни
резултати од различни области поврзани со тутунот. На студентите им се овозможува
публикување на резултати од сопствените истражувања..
Содржините и темите на овој богат книжевен фонд во целост ја покриваат литературата
предвидена за предметните програми на студиската програма Производство на тутун.

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И
УНИВЕРЗИТЕТОТ
Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk
Web страната на единицата Научен институт за тутун-Прилеп: www.tip.edu.mk

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма се стекнува со
звање [наведте го звањето со кое се стекнува студентот по завршувањето на студиската
програма. Водете сметка за полето и областа]

Магистер по биотехнички науки –област индустриски растенија (тутун)
-област производство на тутун ???

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го стекнува
по завршувањето на студиската програма е [преведете го на англиски јазик звањето со кое
се стекнува студентот по завршувањето на студиската програма]. Магистер
по
биотехнички науки –област индустриски растенија (тутун)
English:
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25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА
КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во
согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република
Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот
на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република Македонија), како и
стандардите за институционална евалуација на Европската асоцијација на универзитети (ЕУА).
Во согласност со зацртаната мисија на Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел
на

целокупното

работење:

настава,

научно-

истражувачка

дејност,

управување

и

администрација.
Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на
наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува Комисија
за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската Комисија за
самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај другите индикатори,
информации по различни прашања за студиската програма се добиваат и преку искажаното
мислење од организирана студентска анкета во текот на годината и истото е во насока на
преземање соодветни корективни мерки и активности.
Научниот институту за тутун-Прилеп обезбедува квалитет на наставно-образовната
дејност во склад со постојаното осовременување и усовршување на научноистражувачката
дејност. За таа цел, Институтот постојано врши:
-

контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи

- обезбедување на активна улога на студентите во квалитетот на реализирање на содржините
предвидени со студиските програми
- самоевалуација во согласност со насоките на Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ-

Битола
- преземање на други мерки за унапредување на квалитетот на студиската програма,
наставата, литературата и наставниците.

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Научниот институт за тутун - Прилеп изврши самоевалуација на втор циклус
едногодишни и двегодишни универзитетски студии за што е изготвен Извештај за
самоевалуација на Научниот институт за тутун-Прилеп- 2012/2013 до 2014/2015.
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Извештајот е усвоен од страна на Научниот совет на институтот со Одлука бр. 16-1092 /2
од 30.11.2015 година и поставен на web страната на Научниот институт за тутун – Прилеп:
www.tip.edu.mk. Истиот претставува конститутивен елемент на Извештајот за самоевалуација на
Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ - Битола (ноември, 2015; www.uklo.edu.mk)

Врз основа на направениот процес на самоевалуација може да се констатира дека
Научниот институт за тутун-Прилеп покажува тренд на перманентно надоградување и
усовршување на наставно-образовниот процес и научно-истражувачката работа.
Квалитетот на оваа студиска програма јасно се отсликува во имплементација на
научноистражувачките резултати во праксата. Со тоа се оправдува целта на оваа студиска
програма – вклучување на магистрите од соодветната област во сите сфери на производството
на туутн.
Опременоста на лабораториите со апарати и инструменти бележи постојан пораст а со
тоа и квалитетот на научноистражувачката и наставната дејност, како и оспособувањето на
студентите за научна работа. Вклученоста на студентите во научноистражувачка дејност преку
вежби или директно во производството на тутун се силни страни на оваа студиска програма.
Постојана присутност и целосна достапност на наставнонаучниот кадар се исто така од
големо значење.
Активната меѓународната соработка овозможува да се следат најновите научни
достигнувања од областа на производството на туутн, што од друга страна претставува
можност за остварување на мобилност на студентите.
Во однос на дијагностицираните слабости се преземаат потребните мерки и активности
за нивно надминување.
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27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“
- Битола

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА
Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање
на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на
природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени
од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде
ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со други студии и сугестии за
признавање.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА
1.1 Име:
1.2 Презиме:
1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:
1.4 Матичен број:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
2.1 Датум на издавање:
2.2 Назив на квалификацијата:

Магистер по биотехнички науки
–област индустриски растенија (тутун)
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2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

Производство на тутун, едногодишни академски
студии
Биотехнички науки 4
Растително производство 403
Индустриски растенија (тутун) 40302
Научен институт за тутун-Прилеп
единица на Универзитет „Св. Климент ОхридскиˮБитола

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:
2.6 Јазик на наставата:

Македонски јазик

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

Академски студии

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата Времетраење на
студиите:

Втор циклус едногодишни

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС
кредити

1 (една) година, 60 ЕКТС

3.4. Услови за запишување на студиската програма

Завршен прв циклус четиригодишни студии и стекнати
240 ЕКТС

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни):
4.2 Барања и резултати на студиската програма:
4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕКТС кредити)
4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми за
добивање на оценките)
4.5 Просечна оценка во текот на студиите
5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
5.1 Пристап до понатамошни студии
5.2 Професионален статус (ако е применливо)
6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Дополнителни информации за студентот:
6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:
7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:
7.1 Датум и место:
7.2 Име и потпис:
7.3 Функција на потписникот:
7.4 Печат
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8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8.1. Видови високообразовни установи

Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола е
највисока автономна јавна високообразовна, научна,
односно уметничка установа, која го обезбедува
единството во вршењето
и развојот на високото
образование, науката, уметноста и стручноста и
непосредно и преку своите единици од различни студиски
подрачја пренесува сознанија од повеќе научни односно
уметнички подрачја и дисциплини.

8.2 Вид на студии

Академските студии ги оспособуваат студентите за
вршење на дејности во науката и високото образование, во
деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во целост
преку оспособување за развој и примена на научните и
стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и
вештини кои им овозможуваат вршење на стручни
занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.

8.3 Акредитација на високообразовната установа

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на
високото образование се потпира врз функционирањето на
Одборот за акредитација и Агенцијата за евалуација.
Одборот за акредитација врши одобрување, потврдување и
признавање на високообразовната установа и на
студиските програми за вршење високообразовна дејност
во согласност со Законот за високо образование.
Агенцијата за евалуација врши процена на квалитетот на
вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и
нејзините приоритети.
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8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

Студиските програми за стекнување на образование се
распоредуваат во три циклуси на високото образование:
- прв циклус универзитетски студии којшто по правило
трае од три до четири години и со неговото завршување се
стекнуваат 180 до 240 ЕКТС кредити. Лицето кое ги
завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и
дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalareus
односно baccalaurea.
- втор циклус универзитетски студии коишто по правило
траат од една до две години (или подолго доколку тоа е во
согласност со меѓународно прифатените стандарди за
даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60
до 120 ЕКТС кредити.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и
вториот циклус на универзитетските студии изнесува 300
кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со
научен назив магистер, или со друг назив на студиите, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
научниот назив по завршувањето на вториот циклус на
студии е master.
- Третиот циклус на универзитетски студии – на
докторските студии се стекнуваат по правило 180 ЕКТС
кредити. Со јавната одбрана на докторскиот труд се
стекнува научен назив доктор на науки (dr.sci) односно
доктор по уметности (dr.art).
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8.5 Структура на високобразовните стручни студии

Стручните студии траат три години и со нивно завршување
се стекнуваат 180 ЕКТС кредити, а по исклучок можат да
траат четири години и со тие студии се стекнуваат 240
ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува
диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус
стручни студии е baccalareus односно baccalaurea со
додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат
една до две години и со нивното завршување се стекнува
звање специјалист од одредена
струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните
студии или академските студии од прв циклус.

8.6 Услови за запишување на студиите

На прв циклус универзитетски и стручни студии може да
се запише лице кое положило државна матура или
меѓународна матура.
На студиски програми од втор циклус на универзитетски
студии може да се запише лице кое завршило соодветни
студиски програми од прв циклус. Соодветноста ја
утврдуваат Универзитетот и неговите единици, а исто така
и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено
други студиски програми.
На докторски студии може да се запише лице кое
завршило соодветни студии од втор циклус. Универзитетот
може да постави и други услови за упис на докторски
студии.

8.7 Систем на оценување

Проверката на знаењето на студентот се врши
континуирано во текот на наставно-образовниот процес и
се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот (по
делови или во целина) студентот може да оствари најмногу
100 поени или да добие позитивна оценка која се изразува
до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов
успех:
10 - одличен
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во
индексот или во некој друг документ и во пријавата за
завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка
средина на оценките од завршното оценување по сите
наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи го и
завршниот испит.
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ПРИЛОЗИ
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ПРИЛОГ БР.1 Скенирани документи како доказ за просторот

предвиден за реализација на студиската програма

Прилог 1 – а. Главна зграда – основа на визба

Прилог 1 – б. Главна зграда – Основа на приземје

Прилог 1 – в. Главна зграда – Основа на I кат

Прилог 1 – г. Главна зграда – Основа на II кат

Прилог 1 – д. Главна зграда – Основа на III кат

Прилог 1 – ѓ. Стакленик (мал)

Прилог 1 – е. Стакленик (нов)

Прилог 1 – ж. Научен институт за тутун – Прилеп (главна зграда,
други објекти и опитни површини)

ПРИЛОГ БР.2

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од
Законот за високо образование

ПРИЛОГ БР.3
Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма

ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН
втор циклус едногодишни универзитетски студии
Прв семестар
Шифра

ПТЕ 101

Име на предметот

Технологија на производството на тутун

Наставници

проф. д-р Јордан Трајкоски
проф. д-р Валентина Пеливаноска
доц. д-р Милан Митрески

Семестар
Тип на предметот
Научна област
Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Прв ( I )
Задолжителен
Шифра
Назив
40302
Индустриски растенија - тутун
Стекнување на знаења за технологијата на производството на
тутунски расад и на нива како за ситнолисни така и за крупнолисни
тутуни. Продлабочување на знаења за примената на агротехничките
мерки, како и штавењето и сушењето на тутунот.
Ботаника, Агрохемија, Ботаника, Наводнување,Сушење
Технологија на производство на тутунски расад. Ладно усовршени
леи; Флоат систем; Контењерско производство на тутунски расад;
Производство на тутунски расад во пластеници; Начини на
дезинфекција на почвата; Начини на борба со плевелите; Количина
на семе за расад; Начинини на сеење на семето; Системи на
полевање на расадот; Начини на прихранување; Заштита на расадот
од болести и штетници Производство на тутун во Македонија,
Балканот и светот; Тутунопроизводни подрачја и реони во
Македонија; Однесување на тутунот кон еколошките фактори;
Берење и побербена обработка на тутунот; Вреднување на тутунот употребна вредност на тутунот; Мерила за квалитетна проценка на
тутунот по типови и групи на тутун
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Самостојна работа

Вкупно

Теренска настава
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

160

250

Кредити
Проверка на знаењето

10
Завршен испит
Узуноски М. - Производство на тутун.Скопје 1985;
Наумоски К. - Современо производство на тутун. 1977, Скопје;
Vućić N. - Navodnavanje poljoprivrednih kultura, Novi Sad,1976;
Beograd, 2000; Атанасов Димитар - ТÓтÓнопроизводство,
Пловдив, 1972; Turčić Ivan - Nove tehnologije u proizvodnji

Литература

presadnica duhana, (plutujući sustav-float system) 2000, Zagreb.
Мерила за процена и откуп на тутун. Дражиќ Слободан Производња дувана, Београд, 1995; Карајанков С., Арсов З.,
Кабрамова Р. - Практикум за производство на тутун, 2007, Скопје;
ПрепорÍаки по тÓтÓнопроизводство. ИТТИ.Пловдив. 1982. Hawks
N.S., Collins K.W. - Nacela proizvodnje virdzinijskog duhana.
Zagreb,1994;

Шифра

ПТЕ 102

Име на предметот

Типови и сорти на тутун

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

проф. д-р Мирослав Димитриески
проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
проф. д-р Гордана Мицеска
Прв ( I )
Задолжителен
Шифра
Назив
40302
Ботаничка систематизација,
40308
Селекција

Цели на предметот

Запознавање со тутунот - Nicotiana tabacum, ботаничка
припадност, систематика; морфо-биолошки, технолошки и
хемиски својства на различните типови и сорти тутун.

Потребни предзнаења

Ботаника, селекција

Предметна програма

Распределба на времето

Потекло на тутунот; Систематика на родот Nicotiana;
Поважни типови тутун во светот; Типови и сорти тутун во
Република Македонија; Морфо-биолошки, технолошки и
хемиски својства на различните типови и сорти тутун;
Поважни типови и сорти тутун во Р. Грција, Турција и
Бугарија.
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Теренска настава
Самостојна
Семинарски труд
160
работа
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми
Вкупно
250

Кредити

10

Проверка на знаењето

Завршен испит

Литература

Корубин-Алексоска А., 2004. Сорти тутун од Институтот за
тутун-Прилеп. Институт за тутун-Прилеп.
Узуноски М., 1985. Производство на тутун - Скопје;
Патче Ламбро, Георгиевски Куне, 1987. Познавање на
тутунската суровина- Скопје
Атанасов Димитар, 1972. ТÓтÓнопроизводство. Пловдив.
Боцески Душко. 2003. Познавање и обработка на
тутунската суровина. Прилеп.

Шифра

ПТЕ 103

Име на предметот

Заштита на тутунот од болести, штетници и
плевели

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот

Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

проф. д-р Биљана Гвероска,
проф. д-р Петре Ташкоски,
проф. д-р Весна Крстеска
Прв ( I )
Задолжителен
Шифра
Назив
40200; 40201
Фитопатологија; Ентомологија
40204; 40205
Вируси; Плевели
Запознавање со теоретски достигања и практични методи за
заштита на тутунот (ситнолисни и крупнолисни сорти) од
болести, штетници и плевели, како во фаза на расад, така и
во фаза на расаден тутун на нива.
Ентомологија; Фитопатологија; Исхрана на растенијата
Основни познавања од специјална фитопатологија; болести
на тутунот; проучување на лабораториските методи основи
на ентомологија; одбрани поглавја од специјална
ентомологија; штетници на тутунот; лабораториски методи
за работа со штетни инсекти кај тутунот; основи на
хербологија; плевелна вегетација во расадот и расадениот
тутун; агрохемиски препарати за заштита на тутунот од
болести, штетници и плевели.
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Теренска настава
Самостојна
Семинарски труд
160
работа
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми
Вкупно
250
10
Завршен испит
Пејчиновски, Ф. 1996. Земјоделска фитопатологија. Скопје.
; Blancard, D. 1998. Maladies du tabac. INRA, Paris.;
Munotawola, M. et. col. 1990. Општа микологија. Научна
књига, Београд.; Танасиевиќ, Н., Симова - Тошиќ, Д.,
Анчев, Е. 1987. Земјоделска ентомологија. -Скопје.;
Tanasievic, N., Ilic., B. 1969. Posebna entomologija. Izdavacko
preduzece, Beograd.; Jawi}, V. 1994. Hormonski herbicidi.
Beograd.; Koji}, M. et. col. 1985. Korovi., Beograd.; Костов,
Т. 2006. Хербологија. Факултет за земјоделски науки и
храна-Скопје. Димеска, В. 2008. Хербологија на тутунот.
ЈНУ Институт за тутун-Прилеп.; Димеска, В., Христовска,
И., Гвероска, Б., Крстеска, В. 2004. Практикум по заштита
на тутунот од болести, штетници и плевели. ЈНУ Институт
за тутун-Прилеп.

Втор семестар

Шифра

ПТЕ 201

Име на предметот

Методологија на научноистражувачката
работа

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска
Втор ( II )
Изборен
Шифра
40309, 40209

Назив
Методологија на научно-истражувачката
работа

Цели на предметот

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења
од методите на научноистражувачката работа

Потребни предзнаења

Методи за полски и лабораториски испитувања

Предметна програма

Предмет на методологијата; Основни принципи на
научноистражувачката работа; Основни форми на научни
истражувања;
Посебни
научни
методи;
Идеен
истражувачки проект; Избор и дефинирање на проблемот
на истражување; Одредување на целите на истражувањето;
Предмет на истражување;
Поставување на хипотези;
Методи на прибирање на податоци; Примерок; Средување
на податоците; Анализа и интерпретација на податоците;
Дискусија и заклучоци; Што е научен труд; Категоризација
на трудовите; Оценување на научноистражувачката работа.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

55
70

125
5

Завршен испит
Сариќ Милоје - Општи принципи научног рада, 1985,
Београд
Баткоска Л. - Методологија на научно-истражувачка
работа, 2005. Скопје

Шифра

ПТЕ 202

Име на предметот

Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа

Наставник
Семестар
Тип на предметот

проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Каролина Кочоска
доц. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска
Втор ( II )
Изборен
Шифра

Научна област
Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Назив
Индуструска статистика
40309
Статистика во агрономијата
Едукација за основните статистички методи од теоретски и
практичен аспект и нивна имплементација во областа на
агрономијата
Математика, статистика
Експериментална статистика како наука, Етапи на
истражувањето и статистичката анализа, Теоретски основи на
методите на експерименталната статистика, Варијабилност на
својствата на живите организми - истражување и статистичка
анализа, Типови статистички грешки, Типови на теоретска
распределба на членовите на мноштвото според вредностите
на квантитативните и квалитативните својства, Поим на
веројатност и гранична веројатност, Статистичка анализа на
резултати од споредбени опити, Корелациона и регресиона
анализа, Коваријанса
Предавање
Под надзор
55
Вежби
Семинарски труд
Лабораториски вежби
70
Самостојна
Подготовка на испит
работа
Полагање колоквиуми
Вкупно
125
5
Два колоквиуми и завршен испит (писмено)
Запр®нов З., Е. Маринков, 1978. Опитно дело и биометри®.
Пловдив
Најческа Ц., Експериментална статистика применета во
земјоделските и биолошките истражувања. Скопје, 2002.
Hadživukoviċ s., 1991. Statistički metodi s primenom u
poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad.
Филипоски К. Статистичка анализа на монофакторијален
опит со ѓубрење по анализа на варијанса. Тутун/Tobacco,
Прилеп, (2006), бр. 9-10.
Филипоски К. Статистичка анализа на резултатите од полски
опити со ѓубрење и наводнување. Тутун/Tobacco,
Прилеп,.(2001), бр. 7 - 8.

Шифра

ПТЕ 203

Име на предметот

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

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот

Потребни предзнаења

Предметна програма

проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Биљана Гвероска
Втор ( II )

Изборен
Шифра
Назив
40307
Физиологија на растенијата
Стекнување на знаења од областа на физиолошко
биохемиските основи на тутунот за време на
производството на тутунот и донесување на правилни
заклучоци и мерки за оптимален развој на растенијата и
добивање на тутун со одличен квалитет.

Агрохемија, наводнување , ботаника
Фотосинтеза и продуктивност на тутунот; Динамика на
сувата материја во листовите; Физиолошко - биохемиски
карактеристики на тутунскиот лист; Динамика на
органските материи во тутунскиот лист; Воден режим на
растенијата; Физиологија на минералната исхрана;
Биохемиски промени во текот на растењето и зреењето на
тутунот; Промени во сувата маса и во хемискиот состав на
тутунот во зависност од агротехничките мерки, во
вегетацијата и климата.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа
Вкупно

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Предавање
Вежби
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

55
70

125
5

Завршен испит
Рубин А.Б. ФизиологиÔ селÍскохозÔйственных растений.
Том XI . ФизиологиÔ табака. ИздателÍство московского
университета. 1971. ; Brikner H. Biohemie des tabace,
Berlin 1936 ; Физиолошко - биохемиске основе обраде
дуванске сировине. Београд 1956 (превод). Stewarde C.F.
Fiziologija biljaka Tom II. Beograd (Prevod) 1971. Sari} M. i
sar. Fiziologija biljaka Novi Sad, 1979; Физиологија
билја, Сарајево 1962.; Јекиќ М. Агрохемија -Физиологија
на минералната исхрана на растенијата, Скопје 1966;

Шифра

ПТЕ 204

Име на предметот

Оперативен менаџмент во
производството на тутун

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област
Цели на предметот

проф. д-р Трајко Мицески
доц. д-р Силвана Пашоска
Втор ( II )
Изборен
Шифра
Назив
40302
Менаџмент во аграрот
Стекнување на знаења потребни за решавање на оперативни
проблеми и носење рационални одлуки во процесот на
производството на тутунот.

Потребни предзнаења

Економика и организација на производство

Предметна програма

Историски основи на менаџментот; Природата на
менаџментот; Менаџмент функции и улоги; Принципи на
менаџментот; Менаџмент компентенции; Конкурентност;
Оперативни стратегии и стратегиско одлучување;
Рационализација на трошоци; Продуктивност; Праг на
рентабилност; Дизајнирање на производи; Менаџмент со
инпут-аутпут релациите; Менаџмент со резервите;
Менаџмент со продажбите; Операционализација на
плановите; Менаџмент со проектите; Менаџмент со
човечките ресурси.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа
Вкупно

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Предавање
Вежби
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

55
70

125
5

Завршен испит
Gerald S., Barnaby G.A., Black R. J. 1989: Farm Menagement.
Yearbook of Agriculture, U.S. Gavernment Printing office,
pp.151. Washington, USA. ; Siropolis N.C. 1995: Menadžment
malog preduzeća. MATE, 635, Zagreb. ; Cole G.A. 1996:
Management – Theory and Practice. Ashaford Colour Press Ltd,
462, Gosport, England. pp 1-27; Newell W. M., Grashina N. M.
2003: The Project Management – Question and Answer Book.
AMACOM, American Management Association, 262, New
York, USA. ; Тарраго Ф., Мирчев М., Шереметов Г. 1999:
Стратегическо
управление.
УНСС,
Университетско
издателство ”Стопанство”, София. ; Ljutić B., Stamatović M.
1995: Upravljanje projektima za menadžere. PANDA
GRAF,Beograd.

Шифра

ПТЕ 205

Име на предметот

Генетика и селекција на тутунот

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Мирослав Димитриески
Втор (II)
Изборен
Шифра
Назив
40308
Селекција и генетика

Цели на предметот

Стекнување на поконкретни знаења од областа на генетиката и
селекцијата на тутунот, кои се однесуваат на организација,
пренесување, експресија и еволуција на генетскиот материјал .

Потребни предзнаења

Генетика и селекција

Предметна програма

Еволуција и класификација на родот Nicotiana; Молекуларни
основи на наследувањето; Хромозоми; Промени во бројот и
структурата на хромозомите; Цитолоски основи на
бесполовото размножување; Цитолошки основи на половото
размнозување; Варијабилност на својствата на тутунот;
Наследување на квантитативните и квалитативните својства на
тутунот; Монохибридно, дихибридно и полихибридно
наследување; Внатревидова хибридизација; Меѓувидова
хибридизација; Модификации; Мутации. Цели на селекцијата
на тутунот; Насоки во селекционата работа; Почетен
материјал; Методи на селекција; Искористување на
хетерозисот
кај
тутунот;
Одржување
на
сортите;
Семепроизводство на тутунот; Методи во семепроизводството;
Производство на семенски материјал од фертилни и
машкостерилни сорти; Контрола и доработка на семенски
насади и семенскиот материјал.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна работа
Вкупно

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

55
70
125
5

Завршен испит
Боројевиц С., К. Боројевиċ, 1976. Генетика. Нови Сад;
Горник Р., 1973. Облагородување на тутунот. Прилеп;
Костов Д. 1941-1943.Цитогенетицс оф тхе генус Ницотиана.
Софија; Маринковиц Д. и др. 1982. Генетика. Полјопривредни
факултет, Београд;
Петровска Д. 1993. Генетика. Земјоделски факултет, Скопје;
Дополнителна: Резултати со практични примери и шеми на
монохибридно, дихибридно и трихибриднио наследување од
автентични сопствени истражувања

ПРИЛОГ БР.4
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми

Прилог бр. 4

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на
образование
Наслов на
научниот степен
Каде и кога го
завршил
образованието
односно се
стекнал со научен
степен

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма
од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски
трудови
Гордана Мицеска
26.01.1961
VIII/1
Научен советник
Образование
Дипломиран
биолог
Магистер на
биолошки науки
Доктор на билошки
науки
Научен советник

Година
1984

Институција
ПМФ , Институтза биологија
Скопје
1993
ПМФ , Институтза биологија
Скопје
2001
ПМФ , Институтза биологија
Скопје
2009
Научен институт за тутун
2014
Прилеп
Подрачје
поле
област
ПриродноБиологија
Физиологија 10207
математички науки 102
Физиологија на растенијата
100
Растително
40307, генетика и селекција на
Биотехнички науки производство растителното производство
400
403
40308
ПриродноБиологија
Физиологија 10207
математички науки 102
Физиологија на растенијата
100
Растително
40307, генетика и селекција на
Биотехнички науки производство растителното производство
400
403
40308
Институција
Звање во кое е
избран и
област
Научен институт за тутун Прилеп
Научен советник,
Физиологија
10207
Физиологија на
растенијата
40307, генетика и
селекција на
растителното
производство
40308

6.

Подрачје, поле и
област на
Научниот степен
магистер

7.

Подрачје, поле и
област на
научниот степен
доктор

8.

Доколку е во
работен однос да
се наведе
институцијата
каде
работи и звањето
во кое е
избран и во која
област

9.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.

9.2.

Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Типови и сорти на тутун
Производство на тутун –
едногодишни
Научен институт за тутун
2.
Физиологија на растенијата со
Производство на тутун –
физиолошко- биохемиски основи
едногодишни Научен институт за
во производството на тутун
тутун
3.

Генетика и селекција на тутунот

4.

Физиологија на растернијата со
фозолошко- биохемиски основи на
производството на тутун

5.

Физиологија на растење и развиток
на тутунот со култура на ткива

6.

Основи на цитогенетика на тутунот
со генетика на тутунот

7.

10.

Биохемиски промени во
производството , обработката и
преработката на тутунот

Производство на тутун –
едногодишни
Научен институт за тутун
Производство на тутун –
двегодишни
Научен институт за тутун
Производство на тутун –
двегодишни
Научен институт за тутун
Производство на тутун –
двегодишни
Научен институт за тутун

Обработка и преработка на
тутунот- двегодишни – Научен
институт за тутун
8.
Организација во
Агроменаџмент во тутунското
производствот на ориенталски
стопанство – едногодишни тутун
Научен институт за тутун
9.3.
Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Одбрани поглавја од физиологија и
Производство и обработка на
биохемија на тутунот
тутун и производи од тутун
2.
Одбрани поглавја од генетика и
Производство и обработка на
селекција на тутунот
тутун и производи од тутун
3.
Принципи на добра земјоделска
пракса во производството на тутун
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1,
Мицеска Г.
Agronomic characteristics Agriculturae
conspectus
of dihaploid lines of
scientificus (ACS)
oriental tobacco obtained 2009. Vol. 74, No
4 , p 305-308.
in vitro.

2.

Determination of the level JCEA Vol.12
(2011) , N03p. 515of androgenesis in tobacco
518.
.

Morfološke karakteristike 45 ti Hrvatski i 5 ti
Međunarodni
novih linija orientalnog
simpozij
duhana tip prilep otporan agronoma. Opatija,
15-19.02.2010.
na TMV.
Zbornik radova .
str. 466-469 .
4.
Тутун/Tobacco
Miceska G., Dimitrieski Investigation of some
quantitative traits in
Vol. 64.No1-6,pp
M., Korubin - Aleksoska
autochthonous tobacco
1-4
varieties in R. of
A. Gveroska B.
Macedonia.
5.
Proceedings of X
Miceska G., Dimitrieski Acumulation of heavy
metals in various parts of
jubilee national
M.,
Aleksoska
A.,
prilep tobacco during its
scientific
development and growth. . conference with
Gveroska B. 2104.
international
participation.Ecolo
gy and health. 5
june Plovdiv,
Bugaria. p. 133136.
6.
Agribalkan ,
Gveroska B., Miceska . Use of Biopreparates in
Tobacco ProtectionBalkan agricultural
G.,
Dimitrieski
M.,
Contribution to Sustainable congres, 8-11.09.,
Agriculture.
Edirne, Turcija.
Korubin Aleksoska A.
Turksih Journal of
agricultural and
Natural Sciences,
Issue 2 , 2014,pp
1509-1517.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Банка на гени кај тутунот Министерството
Димитриески М.,
и другите индустриски
за земјоделство
Мицеска Г.и сор.
култури
шумарство и
водостопанство
(1996-2000)
2.
Создавање на отпорни
Министерство за
Димитриески М.,
ориенталски
сорти
тутун
образование и
Мицеска Г.и сор.
на обичниот мозаик
наука (1997раководител
вирус ( TMV )
1999)
3.
Формирање на
Министерството
Димитриески М.,
лабараторија за култура
за земјоделство,
Мицеска Г. и сор.
на ткиво (in vitro)шумарство и
3.

10.2.

Мицеска Г.

Miceska G., Dimitrieski
M.

Апликативен проект
4.

Димитриески М.,
Мицеска Г. и сор.

5.

Димитриески М.,
Мицеска Г.и сор.

Реонирање
и
микрореонирање ( во
услови на наводнување и
сушни
услови)
на
постоечките
признати
ориенталски сорти во
тутунопроизводните
региони и реони
Создавање, испитување и Министерство зa
воведување на нови
образование и наука
полуориенталски сорти
тутун во приозводството (2001-2003)
на Република Македонија

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1,
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
Член на комисии за оценка и одбрана на 3
магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
Член на комисии за оценка и одбрана на 2
докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Мицеска Г.
Determination of the level JCEA Vol.12(2011) ,
N03p. 515-518.
of androgenesis in tobacco
10.3.

11.

12.

водостопанство
(1998-1999)
Министерството
за земјоделство,
шумарство и
водостопанство
(1999- 2000)

.

2.

3.

5.

5.

12.2.

12.3.

Miceska G., Dimitrieski Investigation of some
quantitative traits in
M., Korubin - Aleksoska
autochthonous tobacco
varieties in R. of
A. Gveroska B.
Macedonia.
Dimitrieski M., Miceska .Monohibrid dominant
inherrentance of TMV
G.
resistance in some oriental
varieties of yaka tobacco.

Dimitrieski M., Miceska Monohybrid recessive
inheritace of the length of
G.
growing period in some
oriental tobacco varieties.

Тутун/Tobacco Vol.
64.No1-6,pp 1-4 /2014

International journal of
Agriculture inovatiions
and research. Volume 3
, Issue 3 ISSN(
Online)2319-1473.pp
792-794. 2014Impact
factor (UIF):1.1260,
ICV ;5,82.
Tutun/Tobacco, Vol. 63
No1-6, p. 1-7. 2013 .

Dimitrieski M., Miceska Productional characteristics Tutun/Tobacco, Vol. 63
of some oriental tobacco
No7-12. 2013.
G.
lines resistant to black
shank (phytophtora
parasitica var. nicotianae).
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
International journal of
Dimitrieski M., Miceska Monohibrid dominant
inherrentance of TMV
Agriculture inovatiions
G.
resistance in some oriental and research. Volume 3
varieties of yaka tobacco.
, Issue 3 ISSN(
Online)2319-1473.pp
792-794. 2014Impact
factor (UIF):1.1260,
ICV ;5,82.
2.
Dimitrieski M. Miceska
Recessive inheritance of
IJRSB, Vol.3,Issue
G.
the length of growing
6,June 2015, pp 1-7
period in some oriental
. Impact factor
tobaccos by monohybrid an (SJIF):2.991,
backcross methods
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на
Меѓународен
Година
број
трудот
собир/конференција
1
2014. од
Miceska
G., Investigation of
49 Хрватски и 9
16-21
Dimitrieski
M., some quantitative Меѓународен
фебруари
traits in
симпозиум на
Korubin - Aleksoska
autochthonous
агрономи .
A. Gveroska B.
tobacco varieties
Дубровник.
in R. of

Macedonia.
2

Miceska
Dimitrieski
Aleksoska
Gveroska B.

3.

Miceska
Dimitrieski M.

G., Acumulation of
heavy metals in
M.,
various parts of
A., prilep tobacco
during its
development and
growth. .
G.,

New lines of
yaka tobacco and
their
morphological
characteristics.

Proceedings of X
jubilee national
scientific conference
with international
participation.Ecology
and health. 5 june
Plovdiv, Bugaria. p.
133-136.
Agribalkan , Balkan
agricultural congres, 811.09., Edirne, Turcija,
Agribalkan congress
book, p. 450.

2014.

2014.
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Мирослав Димитриески
Дата на раѓање
01.06. 1954
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научниот степен
Доктор на земјоделски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1979
Универзитет
стекнал со научен степен
земјоделски
“Св.Кирил и
инжинер
Методиј” -Скопје
Магистер на
1990
Земјоделски
земјоделски науки
факултет
Доктор на
1995
земјоделски науки
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
Научниот степен магистер
Биотехнички науки Растително
Генетика и
(400)
производство (403)
селекција (40308)
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле - Растително
Индустриски
научниот степен доктор
Биотехнички науки производство
растенија (40302),
(400)
(403)
Генетика и
селекција(40308),
друго (40309)
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
работи и звањето во кое е
Научен институт за тутун -Прилеп Редовен професоризбран и во која област
Научен советник
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
9.2.
Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Типови и сорти на тутунот
група производство на тутун, едногодишни
последипломски студии
2.

Генетика и селекција на тутунот

група производство на тутун, едногодишни
последипломски студии

3.

Систематика, класификација на типови
и сорти на тутун

група производство на тутун, двогодишни
последипломски студии

4.

Основи на цитогенетиката на тутунот
со генетика на тутунот

група производство на тутун, двогодишни
последипломски студии

5.

Физиологија на растење и развиток на
тутунот со култура на ткива

група производство на тутун, двогодишни
последипломски студии

6.

Селекција на тутунот со
семепроизводство

група производство на тутун, двогодишни
последипломски студии

7.
8.

група обработка и преработка на тутун,
едногодишни последипломски студии
група обработка и преработка на тутун,
двогодишни последипломски студии

Организација на производството на
Агроменаџмент во тутунското стопанство
ориенталски тутун
10.
Примена на законската регулатива во
процесите на производството,прометот Агроменаџмент во тутунското стопанство
и откупот на тутунот
9.3.
Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современа технологија во
Производство и обработка на тутун и
производстводството на тутун
производи од тутун
2.
Одбрани поглавја од генетика и
Производство и обработка на тутун и
селекција
производи од тутун
3.
Одбрани поглавја од
Производство и обработка на тутун и
семепроизводство и доработка на
производи од тутун
семенскиот материјал
4.
Облагородување на тутунот
Производство и обработка на тутун и
производи од тутун
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1,
A new and more productive Tutun/Tobacco, Vol. 61 No1Dimitrieski M., Miceska
variety of Prilep tobacco.
G.
6,p. 59-62.(2011)
2.
Investigation of the
Dimitrieski M., Miceska
Тутун/Tobacco, Vol. 62 No1G. Taskoski P.
resistance to blue mold
6, p. 30-35.,Prilep - 2012
(Perenospora tabacina
Adam) and black shank
(Phytophtora parasitica var.
nicotinae) in someoriental
tobacco cultivars and lines
3.
Monohybrid
recessive Tutun/Tobacco, Vol. 63 No1Dimitrieski M., Miceska
inheritace of the length of 6, p. 1-7., Prilep -2013 .
G.
growing period in some
oriental tobacco varieties
4.
Monohibrid Dominant
IJAIR Vol. 3 Issue 3,
M. Dimitrieski, G.
Inherentance of TMV
ISSN (on line) 2319-1473, p.
Miceska
Resistance in Some Oriental
792794.IJAIR:ICV:5,82, UIF
Varieties of Yaka Tobacco
:1,1260, 2014
5.
IJRSB, Vol.3,Issue 6,June, pp
Dimitrieski M. Miceska G Recessive inheritance of the
length of growing period in
1-7 . Impact factor
some oriental tobaccos by
(SJIF):2.991, 2015
monohybrid and backcross
methods
10.2.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Банка на гени кај тутунот и Министерството за
Димитриески М.,
другите индустриски
земјоделство,
Мицеска Г.и сор.
култури
шумарство и
9.

10.

Методологија на истражувачката
работа
Биохемиски промени во
производството, обработка и
преработката на тутунот

раководител
2.

Димитриески М.,
Мицеска Г.и сор.

3.

раководител
Димитриески М.,
Мицеска Г. и сор.

4.

раководител
Димитриески М.,
Мицеска Г. и сор.
раководител

5.

Димитриески М.,
Мицеска Г.и сор.
раководител

Министерството за
земјоделство, шумарство и
водостопанство (19981999)
Министерството за
земјоделство, шумарство и
водостопанство (19992000)

Министерство зa
образование и наука
(2001-2003)

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1,
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
1.Каролина Kочоска. Варијабилност на
морфолошко- биолошките и производнотехнолошките својства на полуориенталскиот
тип на тутун во зависност од сортата и
начинот на одгледување. 21. 02. 2006
2. Јане Алексоски. Хетерозис и наследувгање
на некои квантитативни својства кај
ориенталските типови тутун. 05. 11.2009
11.3. Докторски дисертации
1.Илија Ристески. Сортната структура,
начинот на бербата и сушењето , неопходни
фактори за подобрување на квалитетот и
10.3.

11.

Создавање на отпорни
ориенталски сорти тутун на
обичниот мозаик вирус
( TMV )
Формирање на лабараторија
за култура на ткиво (in
vitro)-Апликативен
проект
Реонирање
и
микрореонирање
(
во
услови на наводнување и
сушни
услови)
на
постоечките
признати
ориенталски
сорти
во
тутунопроизводните
региони и реони
Создавање, испитување и
воведување на нови
полуориенталски сорти
тутун во приозводството на
Република Македонија

водостопанство
(1996-2000)
Министерство за
образование и наука (19971999 )

зголемување на производството на типот
берлеј во Република Македонија. 27. 06. 2006

12.

2. Член на комисии за оценка и одбрана на 7
докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
new
and
more Tutun/Tobacco, Vol. 61
Dimitrieski M., Miceska A
productive variety of Prilep No1-6,p. 59-62. Prilep G.
tobacco.
2011
2.
Dimitrieski M., Miceska Investigation of the
Тутун/Tobacco, Vol. 62
G. Taskoski P.
resistance to blue mold
No1-6, p. 30-35.,Prilep (Perenospora tabacina
2012
Adam) and black shank
(Phytophtora parasitica
var. nicotinae) in some
oriental tobacco cultivars
and lines
3.
recessive Tutun/Tobacco, Vol. 63
Dimitrieski M., Miceska Monohybrid
inheritace of the length of No1-6, p. 1-7., Prilep -2013
G.
growing period in some .
oriental tobacco varieties
4.
Dimitrieski M., Miceska Productional characteristics Tutun/Tobacco, Vol. 63
G.
of some oriental tobacco No7-12. Prilep -2013
lines resistant to black
shank
(Phytophtora
parasitica var. nicotianae).
5.
Monohibrid Dominant
IJAIR Vol. 3 Issue 3,
M. Dimitrieski, G.
Inherentance of TMV
ISSN (on line) 2319-1473,
Miceska 2014
Resistance in Some
p.
Oriental Varieties of Yaka 792794.IJAIR:ICV:5,82,
Tobacco
UIF:1,1260, 2014
6.
IJRSB, Vol.3,Issue 6,June,
Dimitrieski M. Miceska Recessive inheritance of
the length of growing
pp 1-7 . Impact factor
G
period in some oriental
(SJIF):2.991, 2015
tobaccos by monohybrid
and backcross methods
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Monohibrid Dominant
IJAIR Vol. 3 Issue 3,
M. Dimitrieski, G.
Inherentance of TMV
ISSN (on line) 2319-1473,
Miceska 2014
Resistance in Some
p.
Oriental Varieties of Yaka 792794.IJAIR:ICV:5,82,
Tobacco
UIF:1,1260, 2014
2.
IJRSB, Vol.3,Issue 6,June,
Dimitrieski M. Miceska Recessive inheritance of
the length of growing
pp 1-7 . Impact factor
G
period in some oriental
(SJIF):2.991, 2015

12.3.

tobaccos by monohybrid
and backcross methods
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на
Меѓународен
Година
број
трудот
собир/конференција
1
Newely created Internacionalen
Dimitrieski M.,
2012
higer
–yeilding symposium
for
Miceska G.,
oriental lines of agriculture and food .
yaka
tobacco 12-14.12.2012,Skopje
resistent to black
shank(
phytophtora
parasitica
var.
nicotianae) .
2
Production
CORESTA Meeting,
Dimitrieski M.,
2013
Agro –Phyto group,
Miceska G., Korubin characteristics of
four
Oriental
Brufa di Torgiano,
- Aleksoska A.
tobacco
lines
APPOST 14.
resistant to black
.
shank
(Phytophtora
parasitica
var.
nicotianae).
Newly created lines
Proceedings of X jubilee
3.
2014
Dimitrieski M.,
yaka
tobacco
national
scientific
Miceska G.,
resistant to the
common mosaic
virus (TMV) and
black shank disease.

conference with
international participation.
Ecology and health. 5 june
Plovdiv,Bugaria.P.137-140.
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Биљана Гвероска

1.

Име и презиме

2.

Дата на раѓање

19.08.1966

3.

Степен на образование

VIII/1

4.

Наслов на научниот степен

Доктор на земјоделски науки

5.

Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Образование
дипломиран биологнасока биохемискофизиолошка
магистер на биолошки
науки

Година
1990

доктор на земјоделски
науки
Подрачје

2005
Поле

Институција
Природно-математички
факултет-Скопје, група
биологија
Природно-математички
факултет-Скопје, група
биологија
Научен институт за
тутун-Прилеп
Област

Природноматематички науки
100
Подрачје

Биологија
102

Физиологија
10207

Поле

Област

Биотехнички науки
400

Заштита на
растенијата
402

Фитопатологија
40200

6.

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
Научниот степен магистер

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

1999

Институција

Звање во кое е избран и
област

Научен институт за тутун-Прилеп

Научен советник
Редовен професор
40200

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска
број
програма/институција
1.
Заштита на тутунот од болести, штетници и
Производство на тутун
плевели
(едногодишни академски
2.
Физиологија на растенијата со физиолошкостудии)
биохемиски основи на производството на тутун
3.
Физиологија на растенијата со биохемискоПроизводство на тутун
4.
физиолошки основи на производството на тутун
(двегодишни академски
Заштита на тутунот од болести,штетници и плевели студии)
5.
Интегрална заштита на тутунот од болести
6.
Интегрална заштита на тутунот од плевели и
цветoноснии паразити
7.
Методологија на научноистражувачката работа
Обработка и преработка на
8.
Заштита на тутунот и тутунските производи
тутун
(едногодишни академски
студии)
9.
Екологија во обработката и преработката на
Обработка и преработка на

тутун
(двегодишни академски
студии)
11.
Менаџмент во примарното тутунопроизводство и
Агроменаџмент во тутунското
обработката на тутунот
стопанство
12.
Принципи на добра земјоделска практика со
(Втор циклус едногодишни
еколошки менаџмент
академски студии)
9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методологија на
Технологија на производство и
научноистражувачката работа
обработка на тутун и производи од
2.
Современа технологија во
тутун
производството на тутунски расад
3.
Одбрани поглавја од физиологија и
биохемија на тутунот
4.
Одбрани поглавја од заштитата на
тутунот од болести и плевели
5.
Принципи на добрата земјоделска
практика во производството на тутун
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1
The influence of Trichoderma
International Journal of
Gveroska B.,
Ziberoski J.
harzianum on reducing root rot disease
Pure and Applied Sciences
in tobacco seedlings caused by
and Technology. Vol 2
Rhizoctonia solani
No2, February 2011., pp.
1-11 Center for Life
Sciences, School of
Natural Sciences,
Central University of
Jharkhand, India
2011
2
Relationships of Trichoderma spp.
Bulgarian Journal of
Gveroska. B..
quantity in soil to reducing the damping Agricultural Science, 19:
off in tobacco seedlings.
666-674, Sofia, Bulgaria
2013
10.

10.

тутунот
Заштита на тутунот и тутунските производи

3

Gveroska B.,
Miceska G.,
Dimitrieski M.,
KorubinAleksoska A.

Use of biopreparates in tobacco
protection-Contribution to Sustainable
Agriculture.

4

Gveroska B.,
Miceska G.,
KorubinAleksoska A.,

The effect of plant hormone kinetin on
reducing the intensity of brown spot
disease in tobacco.

5

Gveroska B.,

Some ecologically friendly methods for
control of pathogenic fungus Alternaria
alternata on tobacco.

Turkish Journal of
Agricultural and Natural
Science, Vol I, Special
Issue II (ISSN: 21483647), TJANS-157, pp.
1509-1517
2014
Тутун / Tobacco, Vol.64,
No 1-6, p. 37-45, Scientific
Tobacco Institute – Prilep
2014.

Тутун / Tobacco, Vol.65,
No 1-6, p. 23-29, Scientific
Tobacco Institute – Prilep.
2015

10.2
.

10.
3.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Број
1.

Автори

Наслов

раководител
д-р Петре
Ташкоски

2.

раководител
д-р Вера
Димеска

Кафена дамкавост кај тутунот и мерки за
хемиска
борба
против
нејзиниот
причинител паразитната габа Alternaria
sp.
Peronospora Tabacina A. причинител на
пламеницата кај тутунот, економски
значајна болест со меѓународни размери.

3.

раководител
д-р Вера
Димеска

4.

раководител
д-р Вера
Димеска

5.

раководител
д-р Петре
Ташкоски

10.
4.

Министерство за
образование и наука на Р.
Македонија
200-2002
Универзитет “Св. Климент
Охридски”-Битола
ЈНУ Институт за тутунПрилеп
2001-2003
Следење-мониторинг на вирози кај Министерство за
тутунската култура во Р. Македонија
земјоделство, шумарство и
водостопанство на Р.
Македонија
2004- 2006
Следење - мониторинг на болести, Министерство за
штетници и плевели во
земјоделство, шумарство и
Р. Македонија за тутунската култура
водостопанство на Р.
Македонија
2003-2007
Застапеност на физиолошките раси од
Министерство за
патогенот Phytophthora parasitica var.
образование и наука на Р.
nicotianae причинител на болеста
Македонија
црнилка кај тутунот во Република
2006-2009
Македонија, проучување на природните
извори на отпорност и примена на
соодветна заштита на тутунот

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1,

Корубин –
Алексоска Ана,
Гвероска
Билјана,
Димитриески
Мирослав

Издавач / година

Библиографија на Научниот институт за
тутун – Прилеп

Издавач / година
Научен институтот за тутунПрилеп, Унив. "Св. Климент
Охридски"–Битола, 2014

2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

1.
2.
3.
1 Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
1 11. Дипломски работи
. 1
11. Магистерски работи
Член на комисии за оценка и одбрана на 2
2
магистерски работи

11. Докторски дисертации
Член на комисии за оценка и одбрана на 1
3
докторскa дисертациja
1 За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
2 12. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
. 1.
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

1

12.
2.

Gveroska B.,
Smokvoski M.,
Kocoska K.,
Risteski I.

The infuence of a probiotic ProBio
Original TM on tobacco seedling's
development.

Ecology and health 2012Proceedings of ninght
scientific-technical
conference with
international patricipation.
House of Science and
Technique-Plovdiv, p. 147152.
2012.
2
Trichoderma harzianum as a
Applied Technologies and
Gveroska B.,
Ziberoski J.
biocontrol agent against Alternaria
Innovations, Volume 7,
alternata on tobacco
Issue 2, pp. 67-76, Prague
Development Center, Chech
Republic
2012
Relationships of Trichoderma spp. quantity Bulgarian Journal of
3
Gveroska. B.
in soil to reducing the damping off in
Agricultural Science, 19:
tobacco seedlings.
666-674, Sofia, Bulgaria
2013
4
In vitro biocontrol activity of Food and Environmental
Gveroska B.
Trichoderma harzianum against some safety, Volume XII, Issue 1,
pathogenic fungi on tobacco.
pp. 95-104, Stefan Cell
Mare University of Suceava,
Romania
2013
5
.Evaluation of some Trichoderma Тутун / Tobacco, Vol. 64,
Gveroska B.
isolates for biocontrol effect on No 7-12, pp. 27-35
Rhizoctonia solani.
2014
6
Use of biopreparates in tobacco
Turkish Journal of
Gveroska B.,
Miceska G.,
protection-Contribution to Sustainable Agricultural and Natural
Dimitrieski M.,
Agriculture
Science, Vol I, Special Issue
KorubinII (ISSN: 2148-3647),
Aleksoska A.
TJANS-157, pp. 1509-1517.
2014
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Gveroska B.,
Jovancev P.

Some alternative-biological ways for
control of Alternaria alternata on
tobacco.

број

1.

Current Opinion in
Biotechnology, Volume 22,
Supplement 1, September
2011. ISSN 0958-1669,
p.S68. ELSEVIER
2011

12.
3.

2.

Gveroska. B.

Relationships of Trichoderma spp.
quantity in soil to reducing the
damping off in tobacco seedlings

3.

Gveroska B.,

Trichoderma harzianum in tobacco
seedlings with the use of a herbicide.

Bulgarian Journal of
Agriculture Science, 19:
666-674.
2013
International Journal of
Agriculture Innovations and
Research. Volume 3, Issue
3, ISSN (On line) 23191473, pp. 936- 941.
2014

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

Автори

Наслов на трудот

1

Gveroska B.,
Jovancev P

Some alternative-biological ways
for control of Alternaria alternata
on tobacco.

2

Kocoska
K., Some productional – quantitative
Risteski
I., characteristic of semi-oriental
tobacco varieties and lines.
Gveroska B.

3

Gveroska
B., The influence of Trichoderma
Stojanoski P.
spp. presence on reducing the
root rots disease in tobacco
seedlings

4

The infuence of a probiotic
Gveroska B.,
Smokvoski M., ProBio Original TM on tobacco
Kocoska
seedling's development
K.,Risteski I.

5

Gveroska
B., Application of
Stojanoski P.
Trichoderma harzianum in
tobacco seedlings during
herbicide usage

6

Gveroska B.

7

Gveroska B.,
Miceska G.,

Меѓународен
собир/конференција
European Biotechnology
Congress 2011,
September 28- October 1,
Istanbul, Turkey
European Biotechnology
Congress 2011,
September 28- October 1,
Istanbul, Turkey
The XXXVI th
Traditional
Plant
Protection
Meeting of the Republic
of Macedonia,
Ohrid, 6-9. XII 2011
IX
Scientific-technical
conference
with
international participation
"Ecology and health" –
2012, Plovdiv, 17.05.2012

Годи
на
2011

2011

2011

2012

The XXXVII th
2012
Traditional
Plant
Protection
Meeting of the Republic
of Macedonia
Ohrid, 20-21. XII 2012
Biological control of Rhizoctonia Agronomy & Leaf
2013
solani in tobacco seedlings with
Integrity Phytopathology
some Trichoderma species
& Genetics
Joint Study Group
Meeting, October, 13-17,
Brufa di Torgiano, Italy
(Ptogramme and
Abstracts, APPOST 13)
Effect of the plant hormone
49 th Croatian and 9 th
2014
kinetin on reducing the intensity Internatiomnal

Dimitrieski M.,
KorubinAleksoska A.

of brown spot disease on tobacco

Symposium on
Agriculture, Fevruary 1621, Dubrovnik, Croatia

KorubinAleksoska
A.,
Arsov
Z.,
Miceska G.,
Gveroska B.,
Dimitrieski M.,
Aleksoski
J.,
Bebić Ž.
Miceska G.,
KorubinAleksoska A.,
Gveroska B.,
Dimitrieski M.

Detection of resistance to
diseases in a trial with diallel
crosses of tobacco.

49 th Croatian and 9 th
Internatiomnal
Symposium on
Agriculture, Fevruary 1621, Dubrovnik, Croatia

2014

Investigations of some
quantitative traits in
autochthonous tobacco varieties
in Republic of Macedonia

49 th Croatian and 9 th
Internatiomnal
Symposium on
Agriculture, Fevruary 1621, Dubrovnik, Croatia

2014

10

Gveroska B.

2014

11

Miceska G.,
Dimitrieski M.,
KorubinAleksoska A.,
Gveroska B.

12

Gveroska B.

Effect od various manures on
X Jubilee Scientificincreasing the quantity of a
conference with
biocontrol agent Trichoderma sp. international participation
"Ecology and health
2014"
05. 06. 2014 Plovdiv,
Bulgaria
Accumulation of heavy metals in X Jubilee Scientificvarious parts of prilep tobacco
conference with
during its developments and
international participation
growth
"Ecology and health
2014"
05. 06. 2014 Plovdiv,
Bulgaria
Possibilities for application of a
The 24 th International
biopreparate Ema 5 in tobacco
Sacientific Conference
protection from some diseases
5.06 and 6.06. 2014, Stara
Zagora, Bulgaria

13

Gveroska B.,
Miceska G.,
Dimitrieski M.,
KorubinAleksoska A.

14

Korubi
Stability of the yield in
Aleksoska A.,
commercial tobacco varieties in
Miceska
Republic of Macedonia.
G.,Gveroska
B., Dimitrieski
M.,

8

9

Use of biopreparates in tobacco
protection- Contribution to
Sustainable Agriculture

2014

2014

Balkan 2014
Agriculture Congress, 811 September, Edirne,
Turkey. Bok of Abstract,
p. 444.
AGRIBALKAN

AGRIBALKAN- Balkan 2014
Agriculture Congress, 811 September, Edirne,
Turkey. Bok of Abstract,
p. 447.

Aleksoski J.

Biocontol effect of some
Trichoderma isolates against
Rhizoctonia solani.

Юбилейна
научна 2014
конференција
„70
години Институт по
тятяна и тятяневите
изделия”, 13-14 ноември
2014.
СЕЛСКОСТОПАНСКА
АКАДЕМИЈЯ
,
Институт по тятяна и
тятяневите изделия –
Марково
2nd
International 2015
Symposium
for
Agriculture and Food, 7-9
October, Ohrid, Republic
of Macedonia

15

Gveroska B.

16

Gveroska
B., Possibilities for application of
Stojanoski P. microbiological product
Exstrasol in the control of
damping off disease in tobacco
seedlings.

17

Gveroska
B.,
Miceska G.,
Dimitrieski
M., KorubinAleksoska
A.,

Application of probiotics in
tobacco production - possibility
for protection against damping
off disease on tobacco seedlings.

Coresta AP 2015 (Agro- 2015
Phyto Joint Study Groups
Meeting), 25-29 October
2015, Izmir, Turkey.

18

Gveroska
B.,
Miceska G.,
Dimitrieski
M., KorubinAleksoska
A.

Application of probiotics in
tobacco production - possibility
for protection against damping
off disease on tobacco seedlings.
Coresta AP 2015 (Agro-Phyto
Joint Study Groups Meeting),
25-29 October 2015, Izmir,
Turkey.

19

Gveroska
B., The impact of probiotics on the
Korubinsoil microflora towards tobacco
Aleksoska
seedlings protection from
A.
diseases.

Gveroska B., Korubin- 2015
Aleksoska A., 2016. The
impact of probiotics on
the
soil
microflora
towards tobacco seedlings
protection from diseases.
XI National Scientific
Conference
with
International Participation
Ecology and health, 9-10
June 2016, Plovdiv.
XI National Scientific 2016
Conference
with
International Participation
Ecology and health, 9-10
June 2016, Plovdiv.
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на магистерски и докторски
трудови
Име и презиме
Ана Корубин - Алексоска
Дата на раѓање
1.10.1957
Степен на образование VIII/1
Наслов на научниот
Доктор по земјоделски науки
степен
Образование
Година
Институција
Каде и кога го завршил Дипломиран
1983
Земјоделски факултет - Скопје Ун.
образованието односно инженер агроном
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

се
стекнал со научен
степен

6.

7.

8.

9.

Подрачје, поле и
област на
Научниот степен
магистер
Подрачје, поле и
област на
научниот степен
доктор

Специјалист по
растителна
генетика

1989

Магистер по
земјоделски науки
Доктор по
земјоделски науки
Подрачје
Техничкотехнолошки науки
2
Подрачје
Биотехнички науки
4

1988
1998
Поле
Технологија на
прехранбени
производи - 221
Поле
Растително
производство 403

International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies
(CIHEAM-IAMZ),
Zaragoza- Spain
Земјоделски факултет - Скопје Ун.
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Земјоделски факултет - Скопје Ун.
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Област
Друго - 22108

Област
- Генетика и селекција на
растителното производство –
40308
- Индустриски растенија (тутун) 40302
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и
однос да
област
се наведе
Научен институт за тутун - Прилеп
Научен советник – редовен
институцијата каде
професор
работи и звањето во
Растителна генетика и
кое е
селекција
избран и во која област
40308
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
1.
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
Бр.
НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП НЕМА ПРВ ЦИКЛУС НА
СТУДИИ
9.
2.

Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
Бр.
1.
Типови и сорти на тутун
Производство на тутун – едногод.
2.
Генетика и селекција на тутунот
ст./НИТП
3.
Систематика, класификација на типови и
Производство на тутун – едногод.
сорти на тутун
ст./НИТП
4.
Селекција на тутунот со семепроизводство
Производство на тутун – двогод. ст./НИТП
5.
Основи на цитогенетика на тутунот со
генетика на тутунот
Производство на тутун – двогод. ст./НИТП
Производство на тутун – двогод. ст./НИТП
6.
7.
8.

9.

10.

Технологија на производство на
реконституиран тутун
Познавање и обработка на тутунската
суровина
Менаџмент во примарното
тутунопроизводство и обработката на тутунот
Примена на законската регулатива во
процесите на производството, прометот и
откупот на тутунот
Организација на производството и прометот
на семенски материјал од тутун

Обработка и преработка на тутун-едног. и
двег. студии./НИТП
Обработка и преработка на тутундвог.с./НИТП
Агроменаџмент во тутунското стопанство
– едногод. ст./НИТП
Агроменаџмент во тутунското стопанство
– едногод. ст./НИТП
Агроменаџмент во тутунското стопанство
– едногод. ст./НИТП

Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Р.бр Наслов на предметот
Студиска програма/институција
.
1.
Методологија на научноистражувачката
Технологија на производство и обработка
работа
на тутун и производи од тутун
2.
– // –
Спвремена технплпгија вп пбрабптката и
прерабптката на тутунската сурпвина
3.
Одбрани поглавја од генетика и селекција
– // –
на тутунот
4.
– // –
Облагпрпдуваое на тутунпт
5.
Одбрани поглавија од семепроизводството и
– // –
доработката на семенскиот материјал
Селектирани резултати во последните пет години
9.
3.

10.1

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Р,бр. Автори
Наслов
1. KORUBIN-ALEKSOSKA
Detection of Resistance to Black
Shank (Phytophthora parasitica
Ana,
ALEKSOSKI Jane
var. nicotianae) in a Trial with
Diallel Crosses of Tobacco

2.

Korubin – Aleksoska Ana,
Miceska Gordana, Gveroska
Biljana, Dimitrieski Miroslav,
Aleksoski

Stability of the yield in
commercial tobacco varieties in
Republic of Macedonia

3.

Korubin – Aleksoska Ana,
Miceska Gordana, Aleksoski
Jane
Korubin – Aleksoska Ana,
Aleksoski Jane

Plant breeding for creation of late
– maturing oriental tobacco
genotypes
Investigations of the variability of
quantitative characters in tobacco
varieties and their F1 and F2
hybrids
Investigations of Combining
Abilities in Diallel Set of Varieties
Belonging to Several Tobacco
Types

4.

5.

10.2
.

Korubin – Aleksoska Ana,
Aleksoski Jane

Издавач / година
International Journal of
Agriculture Innovations
and Research (IJAIR),
Vol. 3, Issue 4, pp. 11141118,
Jan. 2015
ISSN: 2319 – 1473,
IJAIR ICV: 5.82, IJAIR
(UIF) Impact Factor:
1,126
Turkish Journal of
Agricultural and Natural
Science, (Special edition
on-line): № 2, pp. 13911395, 2014
Тутун / Tobacco, № 1-6,
pp. 5-11, 2014
Тутун / Tobacco, № 7-12,
pp. 20-26, 2013

(ACS) Agriculturae
Conspectus Scientificus.
Vol.77, № 4: 203-206,
2012

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Бр.
1.
Министерство за
Корубин – Алексоска Ана Еколошка и генетска
варијабилност на бројот на
образование и наука
(раководител)
листовите и приносот по
Јуни, 2003
страк кај тутунот (Nicotiana
tabacum L.).
2.
Министерство за
Корубин – Алексоска Ана Анализа на бројот на гените
(k) и нивното адитивно (d) и
образование и наука (2004(раководител)
доминантно (h) дејство врз
2006)
поважните квантитативни
Извештај - Јули, 2007
својства кај тутунот

Корубин – Алексоска Ана
(учесник)

3.

Полски опит со ориенталски
сорти тутун во Научниот
институт за тутун

Соко-таб Битола
2006-2008

4.

10.3.

10.4.

11.

12.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1,
Библиографија на Научниот
Корубин – Алексоска
Ана, Гвероска Билјана,
институт за тутун – Прилеп
Димитриески Мирослав
2.

Корубин – Алексоска
Ана

3.

Корубин – Алексоска
Ана, Димитриески
Мирослав, Мицеска
Гордана, Ристески Илија,
Митрески Милан,
Кочоска Каролина

Сорти тутун од Институтот
за тутун – Прилеп
Tobacco
varieties
from
Tobacco Institute – Prilep
(книга).
Практикум по генетика,
селекција и семеконтрола
на тутунот.

4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Збирка на семиња од
Корубин – Алексоска
земјоделски и плевелни
Ана
растенија (прирачник)

Издавач / година
Научен институтот за
тутун-Прилеп, Унив. "Св.
Климент Охридски"–
Битола, 2014
Институтот за тутун Прилеп, Универзитет "Св.
Климент Охридски"–
Битола.
2004
Институтот за тутунПрилеп, Универзитет "Св.
Климент Охридски"–
Битола, 2004

Издавач / година
Научен институтот за
тутун-Прилеп,
Универзитет "Св. Климент
Охридски"–Битола, март
2016

2.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
/
11.2.
Магистерски работи
Член во комисии за изработка на магистерски трудови:
(Каролина Кочоска – во Научниот институт за тутун –
Прилеп, Игор Златков – во Факултетот за земјоделски
науки и хеана – Скопје, Климе Дамчески во Научниот
институт за тутун – Прилеп и др.)
11.3.
Докторски дисертации
Член во комисии за изработка на докторски
дисертации
(Нада Аческа – во Научниот институт за тутун –
Прилеп, Каролина Кочоска – во Научниот институт за
тутун – Прилеп, Наташа Здравеска – во Научниот
институт за тутун – Прилеп и др.)
За ментори на магистерски и докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет
години
12.1.
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Бр.
1.
Heritability of Quantitative
(ACS) Agriculturae
KORUBIN-ALEKSOSKA

2.

12.2.

Ana,
ALEKSOSKI Jane
KORUBIN-ALEKSOSKA
Ana,
ALEKSOSKI Jane

Traits in F1 and F2 Progenies
of some Tobacco Varieties
Investigations of Combining
Abilities in Diallel Set of
Varieties Belonging to
Several Tobacco Types
Components of genetic
variance for yield and
nicotine inheritance in
tobacco

3.

KORUBIN-ALEKSOSKA
Ana

4.

KORUBIN-ALEKSOSKA
Ana,
ALEKSOSKI Jane

Detection of Resistance to
Black Shank (Phytophthora
parasitica var. nicotianae) in a
Trial with Diallel Crosses of
Tobacco

5.

KORUBIN-ALEKSOSKA
Ana,
Mohammad Ayaz Ahmad

Study of the Morphological
and Agronomic Traits in
Some Autochthonous and
Commercial
Tobacco
Varieties in the Republic of
Macedonia.

6.

KORUBIN-ALEKSOSKA
Ana,
Mohammad Ayaz Ahmad

Basmak – A New Type of
Tobacco in the Balkans

Conspectus Scientificus.
Vol.77, № 4: 1-4, 2012
(ACS) Agriculturae
Conspectus Scientificus.
Vol.77, № 4: 203-206, 2012
Turkish Journal of
Agricultural and Natural
Science, (Special edition online): № 2, pp. 1396-1401,
2014
International Journal of
Agriculture Innovations and
Research (IJAIR), Vol. 3,
Issue 4, pp. 1114-1118,
Jan. 2015
ISSN: 2319 – 1473, IJAIR
ICV: 5.82, IJAIR (UIF)
Impact Factor: 1,126
IOSR-JAVS (IOSR Journal
of
Agriculture
and
Veterinary Science), Vol. 9,
Issue 6, Version 1, pp. 2732,
2016
DOI: 10.9790/23800906012732
Impact Factor: 1.739
IOSR-JAVS (IOSR Journal
of
Agriculture
and
Veterinary Science), Vol. 9,
Issue 8, Version 1, pp. 1217,
2016
DOI: 10.9790/23800908011217
Impact Factor: 1.739

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Regression analysis of the BIOTECHNOL. &
KORUBIN-ALEKSOSKA
Ana,
NIKOVA
Violeta, inheritance of leaf size in F1 BIOTECHNOL. EQ.
ALEKSOSKI Jane
and F2 progenies in various 24/2010/SE: 401 – 406,
tobacco genotypes
2010
DOI: 10.1080/13102818.
2010.10817872,
Impact Factor: 0,503
2.
Detection of Resistance to
International Journal of
KORUBIN-ALEKSOSKA
Black Shank (Phytophthora
Agriculture Innovations and
Ana,
ALEKSOSKI Jane
parasitica var. nicotianae) in a Research (IJAIR), Vol. 3,
Trial with Diallel Crosses of
Issue 4, pp. 1114-1118,
Tobacco
Jan. 2015
ISSN: 2319 – 1473, IJAIR

12.3.

ICV: 5.82, IJAIR (UIF)
Impact Factor: 1,126
3.
Study of the Morphological IOSR-JAVS (IOSR Journal
KORUBIN-ALEKSOSKA
and Agronomic Traits in of
Agriculture
and
Ana,
Mohammad Ayaz Ahmad
Some Autochthonous and Veterinary Science), Vol. 9,
Commercial
Tobacco Issue 6, Version 1, pp. 27Varieties in the Republic of 32,
Macedonia.
2016
DOI: 10.9790/23800906012732
Impact Factor: 1.739
4.
Basmak – A New Type of IOSR-JAVS (IOSR Journal
KORUBIN-ALEKSOSKA
Tobacco in the Balkans
of
Agriculture
and
Ana,
Mohammad Ayaz Ahmad
Veterinary Science), Vol. 9,
Issue 6, Version 1, pp. 2732,
2016
DOI: 10.9790/23800908011217
Impact Factor: 1.739
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Рe Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
.
собир/конференција
бр
.
1. KORUBIN-ALEKSOSKA
Variability
of 45th Croatian and 5th
2010
morphological traits International
Ana,
ALEKSOSKI Jane
in tobacco
Symposium on
Agriculture, Opatija Croatia
(15-19 February)
2. ALEKSOSKI Jane,
Heritability
as 45th Croatian and 5th
2010
indicator for gradue International
KORUBIN-ALEKSOSKA
of inheritance for Symposium on
Ana
quantitative traits in Agriculture, Opatija tobacco
Croatia
(15-19 February)
3. KORUBIN-ALEKSOSKA
Plant Breeding for
CORESTA Meeting,
2013
Creation of Late –
Brufa di Torgiano –
Ana,
MICESKA Gordana,
Maturing Oriental
Italy
DIMITRIESKI Miroslav,
Tobacco Genotypes (13-17 October)
ALEKSOSKI Jane
4. KORUBIN-ALEKSOSKA
Detection of
49th Croatian and 9th
2014
resistance to
International
Ana,
ARSOV Zlatko, MICESKA
diseases in a trial
Symposium on
Gordana, GVEROSKA
with diallel crosses Agriculture, Opatija Biljana, DIMITRIESKI
of tobacco
Croatia
Miroslav, ALEKSOSKI Jane,
(16-21 February)
BEBIĆ Žarko
5. KORUBIN-ALEKSOSKA
Breeding for
CORESTA Meeting,
2015
drought tolerance in Izmir – Turkey
Ana,
GVEROSKA Biljana,
tobacco
(25-29 October)
DIMITRIESKI Мiroslav,
ALEKSOSKI Jane

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

/9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Илија Ристески
Дата на раѓање
19.08.1953
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор на земјоделски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Прв циклус
1979
Земјоделски
стекнал со научен степен
факултет Скопје
Втор циклус
1999
Земјоделски
факултет Скопје
Трет циклус
2006
Научен институт
за тутун Прилеп
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
Научниот степен магистер
Биотехнички науки Растително
Индустриски
4
производство
растенија40302
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Биотехнички науки Растително
Индустриски
4
производство
растенија 40302
403
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
работи и звањето во кое е
Научен институт за тутун –
Научен советник
избран и во која област
Прилеп
Редовен професор
40302 – Индустриски
растенија
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
/
/
2.
/
/
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методологија на истражувачката
Група – производство на тутун
работа
(едногодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
2.
Математичко – статистички методи
Група – производство на тутун
(едногодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
3.
Математичко – статистички методи во Група – производство на тутун
научно истражувачката работа
(двогодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
4.
Методологија на истражувачката
Група – производство на тутун
работа
(двогодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
5.
Технологија на производство на
Група – производство на тутун
крупнолистни тутуни
(двогодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
6.
Математичко – статистички методи
Група – обработка и преработка на

10.

тутун (едногодишни студии) /
Научен институт за тутун - Прилеп
7.
Математичко – статистички методи во Група – обработка и преработка на
научно истражувачката работа
тутун (едногодишни студии) /
Научен институт за тутун - Прилеп
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
/
/
2.
/
/
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Ilija Risteski
Some characterics of
Тутун / Tobacco,
Pelagonec – the newly
Vol.61, No 1-6,
created variety of burley
p.63-67, Univesity
tobacco
St. Kliment Ohridski
– Bitola, Scientific
tobacco institute –
Prilep, R.
Macedonia / 2011
2.
Ilija Risteski, Karolina
Results of the investigation
Тутун / Tobacco,
Kocoska, Biljana Gveroska on some bio – morphological Vol.62, No 1-6,
characteritics of domestic and p.13-21, Univesity
introduced varieties of burley St. Kliment Ohridski
tobacco
– Bitola, Scientific
tobacco institute –
Prilep, R.
Macedonia / 2012
3.
Ilija Risteski, Karolina
Directions and goals in the
The Journal
Kocoska, Marija Srbinoska selection of large – leaf
“Agriculture &
tobaccos in the Scientific
Forestry”, Vol.59,
institute of tobacco Prilep –
Issue 2, p.73-81,
Republic of Macedonia
Podgorica / 2013
4.
Ilija Risteski, Karolina
The influence of genotype on Тутун / Tobacco,
Kocoska
yield, quality and economic
Vol.63, No 1-6,
effects of burley tobacco
p.29-35, Univesity
St. Kliment Ohridski
– Bitola, Scientific
tobacco institute –
Prilep, R.
Macedonia / 2013
5.
Risteski, Ilija, Kočoska,
Biomorfological traits in
International
Karolina.
some Virginia tobacco
scientific on-line
varieties and lines in the
jurnal
region of Prilep.
”Sciens&Technolgie
s” , Publisher Union
of Scientists – Stara
Zagora. Volume IV;
No. 6; 2014 p.p.3842./2014
6.
Ilija Risteski, Karolina
Results of investigation of
Тутун / Tobacco,
Kocoska
some bio-morphological traits Vol.64, No 1-6,
of Virginia tobacco varieties
p.28-36, Univesity
and lies in the production
St. Kliment Ohridski

– Bitola, Scientific
tobacco institute –
Prilep, R.
Macedonia / 2014
7.
Karolina Kocoska, Biljana
Monitoring of health
Тутун / Tobacco,
Gveroska, Ilija Risteski
condition of the Basmak
Vol.65, No 7-12,
oriental tobacco
p.16-21, Univesity
St. Kliment Ohridski
– Bitola, Scientific
tobacco institute –
Prilep, R.
Macedonia / 2015
8.
Kocoska K., Srbinoska M., Chemical properties of the
2nd International
Risteski I., Kabranova R.
raw of some Basma tobacco
Syposium for
varieties by belts
Agroculture and
Food, 7-9 October
2015, Ohrid,
Republic of
Macedonia
9.
Pelivanoska V., Jordanoska Effects of fertilization and
2nd International
B., Trajkoski J., Risteski I., irrigation of the production
Syposium for
Kocoska K
properties on semi-oriental
Agroculture and
tobacco variety OtljaFood, 7-9 October
Zlatovrv
2015, Ohrid,
Republic of
Macedonia
10.
Risteski I., Kocoska K.
Results of investigation of
2nd International
introduced and domestic
Syposium for
varieties and lines of Virginia Agroculture and
tobacco in the region of
Food, 7-9 October
Prilep in 2012 and 2013
2015, Ohrid,
Republic of
Macedonia
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
С. Стојаноска, М.
Изнаоѓање најпогодна
Министерство за
Пешески, К. Филипоски,
организациона форма за
образование и
Ј. Трајкоски, В.
производство на
наука / 1999-2002
Пеливаноска, И.
вирџиниски тутуни
Ристески, М. Митрески
2.
М. Димитриески, Г.
Реонирање и микроМинистерство за
Мицеска, А. Шишкоски,
реонирање (во услови на
земјоделство,
И. Ристески, М.
наводнување и сушни
шумарство и
Митрески, Ј. Трајкоски
услови) на постоечките
водостопанство /
признати ориенталски
1999-2000
сорти во
тутунопроизводните
региони и реони
3.
В. Пеливаноска, К.
Влијание на агроМинистерство за
Филипоски, Ј. Трајкоски, климатските услови и
образование и
В. Димеска, И. Нунески,
применета на агротехника
наука / 2000-2002
С. Стојаноска, И.
врз квалитетно –
Ристески, В. Крстеска, Б.
кванитативните
Талески, М. Наумоска
карактеристики на типот
берлеј во охридско –
струшкиот производен
region of Prilep in 2010 and
2011

10.2.

4.

12.

Министерство за
образование и
наука / 2001-2003

Создавање, испитување и
Министерство за
воведување на нови
образование и
полуориенталски сорти
наука / 2001-2003
тутун во производството на
Република Македонија
10.3.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1,
/
/
/
2.
/
/
/
3.
/
/
/
4.
/
/
/
5.
/
/
/
10.4.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
/
/
/
2.
/
/
/
3.
/
/
/
4.
/
/
/
5.
/
/
/
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
/
11.2.
Магистерски работи
/
11.3.
Докторски дисертации
/
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1.
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Ilija Risteski
Some characterics of
Тутун / Tobacco,
Pelagonec – the newly
Vol.61, No 1-6,
created variety of burley
p.63-67, Univesity
tobacco
St. Kliment
Ohridski – Bitola,
Scientific tobacco
institute – Prilep,
R. Macedonia /
2011
2.
Ilija Risteski, Karolina
Results of the investigation
Тутун / Tobacco,
Kocoska, Biljana Gveroska on some bio – morphological Vol.62, No 1-6,
characteritics of domestic and p.13-21, Univesity
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Филипоски, М.
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и претприемништвото –
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организациони субјекти
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Directions and goals in the
selection of large – leaf
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The influence of genotype on
yield, quality and economic
effects of burley tobacco
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Biomorfological traits in
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The influence of probiotic
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Ilija Risteski, Karolina
Kocoska
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some bio-morphological traits
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and lies in the production
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2011

8

Karolina Kocoska, Biljana
Gveroska, Ilija Risteski

Monitoring of health
condition of the Basmak
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9

Pelivanoska V., Jordanoska
B., Trajkoski J., Risteski I.,
Kocoska K

Effects of fertilization and
irrigation of the production
properties on semi-oriental
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institute – Prilep,
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2012
The Journal
“Agriculture &
Forestry”, Vol.59,
Issue 2, p.73-81,
Podgorica / 2013
Тутун / Tobacco,
Vol.63, No 1-6,
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St. Kliment
Ohridski – Bitola,
Scientific tobacco
institute – Prilep,
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scientific on-line
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”Sciens&Technolgi
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Volume IV; No. 6;
2014 p.p.3842./2014
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health,
Proceedings,p.
147-152, Academic
Publishing Hause
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University Plovdiv
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Vol.64, No 1-6,
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Ohridski – Bitola,
Scientific tobacco
institute – Prilep,
R. Macedonia /
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Тутун / Tobacco,
Vol.65, No 7-12,
p.16-21, Univesity
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Ohridski – Bitola,
Scientific tobacco
institute – Prilep,
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2015
2nd International
Syposium for
Agroculture and

tobacco variety OtljaZlatovrv

12.2.

12.3.

Food, 7-9 October
2015, Ohrid,
Republic of
Macedonia
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Kocoska K., Srbinoska M., Chemical properties of the
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Risteski I., Kabranova R.
raw of some Basma tobacco
Syposium for
varieties by belts
Agroculture and
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2015, Ohrid,
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Автори
Наслов
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број
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2.
/
/
/
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
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Меѓународен
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собир/конференција
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Karolina Kocoska, Ilija
Some
European Biotechnology 201
Risteski, Biljana
productional–
Congress 2011,
1
Gveroska
quantitative
September 28 – October
characteristic of
1, Istanbul, Turkey
semi-oriental
tobacco varieties
and lines
2
Risteski Ilija, Karolina
Results of
International Symposium 201
Kocoska
broadleaf tobacco
For Agriculture and
2
breeding in
Food, 12-14 December,
Scientific Tobacco 2012, Skopje, Republic
Institute – Prilep
Of Macedonia
3.
Ilija Risteski, Karolina
Biomorphological
24th International
201
Kocoska
traits in some
Scientific Conference,
4
Virginia tobacco
June 5-6, 2014, Stara
varieties and lines
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in the region of
Prilep
4.
Karolina Kocoska, Ilija
Investigation of the Fifth International
201
variability of
Scientific Agricultural
4
Risteski
quantitative
Symposium “Agrosym
characters of
2014”, 23-26 October,
oriental Basmak
Jahorina, BiH
tobacco
5.
Karolina Kochoska, Ilija Contraction of leaf 50 Hrvatski i 10
201
Risteski, Romina
during drying of
Medjunarodni simpozij
5
Kabranova, Milan
some oriental
agronoma, 16-20 Veljace
Smokvoski, Natasha
tobacco varieties
2015, Opatija, Hrvatska
Zdraveska
6.
Risteski I., Kocoska K.
Results of
2nd International
201
investigation of
Syposium for
5
introduced and
Agroculture and Food, 7domestic varieties
9 October 2015, Ohrid,
and lines of
Republic of Macedonia
Virginia tobacco in
the region of Prilep
in 2012 and 2013
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International journal
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decreasing or increasing
of development
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the region
5.
Трајко
Some aspects of the
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Трајко Мицески
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of development
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The correct approach to Четврта
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Пашовска,Трајко the management human меѓународна
Мицески
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Меѓународен
operations
дијалог истокзапад,Славјански
Университет,Св.Н
иколе

4.

II International
Scientific
Conference,
Business Academy
Smilevski
November 2013
(co-author)

2014

International
2013
conference European
University
Skopje,R.Macedoni
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Different views
Меѓународна
2013
Трајко
towards the satisfaction научна
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improvement of the
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2.
Results of in vitro
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Antagonism of Trichoderma
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Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
9.2.
Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методолигија на научноПроизводство на тутун (едногодишни
истражувачката работа
и двегодишни), Обработка и
преработка на тутун (едногодишни и
двегодишни)/Научен институт за
тутун-Прилеп
2.
Математичко статистички методи
Производство на тутун (едногодишни
и двегодишни),Обработка и
преработка на тутун
(едногодишни)/Научен институт за
тутун-Прилеп
3.
Вовед во научно истражувачката
Агроменаџмент на тутунското
работа
стопанство
4.
5.
6.
7.
9.3.
Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години

10.1.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Број
1,
B. Jordanoska, T. Stafilov,
Assessment on physicoA. Wüest
chemical composition of
surface karst springs feeding
Lake Ohrid
2.
B. Jordanoska, V.
Pelivanoska, K. Filiposki
3.

10.2.

B. Jordanoska, Т. Stafilov,
А. Ј. Wüest

Издавач / година
Macedonian Journal
of Ecology and
Environment /2012
Science &
Technologies Plant
studies/2012
Water Research and
Management/2013

Assessment of ecological
importance and
anthropogenic change of
subaquatic springs in ancient
Lake Ohrid
4.
B.
Jordanoska,
V. Lead uptake by different
Tobacco/2013
organs of oriental tobacco
Pelivanoska, T. Stafilov
grown in the Republic of
Macedonia
5.
B. Jordanoska, T. Stafilov,
Assessment of the content of
Bulgarian Journal of
V. Pelivanoska, K. Bačeva
chemical elements in soil and Agricultural
its properties used for tobacco Science/2014
cultivation in the Republic of
Macedonia
6.
B. Jordanoska · V.
Cadmium uptake by different Tobacco/2015
Pelivanoska · T. Stafilov
parts of oriental tobacco
grown in the Republic of
Macedonia
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Трајче Стафилов
Mirvax monitoring and
NATO
SfP.981877
improving the rivers in the
Project/ 2007
Vardar/Axios watershed
2.
Aquatic Research Subaquatic springs in ancient Aquatic Research EAWAG, Swiss Federal
Lake Ohrid - Assessment of
EAWAG, Swiss
Institute of Science and
ecological importance and
Federal Institute of
Technology,
anthropogenic change,
Science and
Kastanienbaum,
SCOPES”
Technology,
Switzerland and
Kastanienbaum,
Hydrobiological Institute,
Switzerland and
Ohrid
Hydrobiological
Institute, Ohrid/20062009
3.
Hidrobiological InstituteInterdisciplinary assessment
Norwegian Research
Ohrid
of water resource
Council/2007-2009
management in two
transboundary lakes in about
Eastern Europe”; NorwegianMacedonian project,
Subproject: Water quality of
the Prespa Lake and River
Golema
4.
Hidrobiological InstituteInvestigations of loading rate Ministry of Education
Ohrid
in the course of River
and Science of
Velgoska- the biggest danger Republic of
to Lake Ohrid trophic state
Macedonia (2009 -

from Macedonian side
5.

10.3.

11.

12.

Hidrobiological InstituteOhrid

Investigation of reservoir
Tikvesh with methods of
assesment of water
ecosystems, by composition
of helminth fauna,
zooplankton,
macrozoobenthos,
microbiological parameters
and bioaccumulation of heavy
metals in systems helminth host
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1,
Момчула Јорданоски,
Хемија (учебник по општа,
Билјана Јорданоска
неорганска и органска
хемија)
2.
Момчула Јорданоски,
Биохемија (учебник по
Билјана Јорданоска
биохемија)

2011)
Ministry of Education
and Science of
Republic of
Macedonia (2002013)

Издавач / година
Ветеринарен
факултет
Битола/2012
Ветеринарен
факултет
Битола/2013

3.
4.
5.
10.4.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
11.2.
Магистерски работи
Член на комисии за оценка и одбрана на 3
магистерски работи
11.3.
Докторски дисертации
Член на комисии за оценка и одбрана на 2
докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1.
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
B. Jordanoska, V.
Cu, Zn, Mn and Fe contents
Science
&
Pelivanoska, K. Filiposki
of the oriental tobaco
Technologies
Plant
manufactured in Republic of
studies, 2(6), 14Macedonia
20/2012.
2.

3.

B. Jordanoska, T. Stafilov,
V. Pelivanoska, K. Bačeva

B. Jordanoska, T. Stafilov,

Assessment of the content of
chemical elements in soil and
its properties used for
tobacco cultivation in the
republic of Macedonia
Аccumulation and availability

Bulgarian Journal of
Agricultural Science,
20 (No 2) 2014, 255266
Agricultural Academy
Environmental

V. Pelivanoska

of trace elements from soil
into oriental tobacco grown in
Маcedonia

engineering and
management
journal /in press
(http://omicron.ch.tuia
si.ro/EEMJ/accepted.h
tm)

4.

12.2.

12.3.

5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
B. Jordanoska, T. Stafilov,
Bulgarian Journal of
Assessment of the content of Agricultural Science,
V. Pelivanoska, K. Bačeva
chemical elements in soil and 20 (No 2) 2014, 255266
its properties used for
Agricultural Academy
tobacco cultivation in the
republic of Macedonia
2.
B. Jordanoska, T. Stafilov,
Аccumulation and availability Environmental
V. Pelivanoska
of trace elements from soil
engineering and
into oriental tobacco grown in management
Маcedonia
journal /in press
(http://omicron.ch.tuia
si.ro/EEMJ/accepted.h
tm)
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Годин
број
собир/конференција
а
1
B. Jordanoska, T.
Ecological
4th Congress of the
2013
Stafilov, A. J. Wüest
importance of
Ecologists of Macedonia
subaquatic springs
With International
in ancient Lake
Participation, Ohrid,
Ohrid,
2

Jordanoska B.,
Pelivanoska V., Stafilov
T

3.

Pelivanoska V,
Jordanoska B, Trajkoski
J, Risteski I, Kochoska
K

Avaibility and
distribution of
some heavy metals
in different organs
of oriental tobacco
plants
Effects of
fertilization and
irrigation of the
production
properties on semi
oriental tobacco
variety OtljaZlatovrv

XXIII Congress of
Chemists and
Technologists of
Macedonia

2014

. 2nd Interantional
Symposium for
Agricultural And Food,
ISAF

2015

