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ЕЛАБОРАТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА ЕДНОГОДИШНИ И ДВЕГОДИШНИ
АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО

ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН
1. Карта на високообразовната установа

Назив на високообразовната установа

Научен институт за тутун-Прилеп

Седиште

ул. “Кичевска” бб
7500 Прилеп

Вид на високообразовна установа

Јавна

Студиски и научноистражувачки подрачја
Биотехнички науки
за кои е добиена акредитацијата
Студиски програми што се реализираат во
Студиска програма: Производство на
единицата која бара проширување на
тутун (втор циклус, едногодишни и
дејноста со воведување на нова/и
двегодишни)
студиска/и програма/и
Број на студенти за кои е добиена
10 + 10
акредитација
Број на студенти

1

Број на лица во наставно-научни, научни и
16
наставни звања
Број на лица во соработнички звања

-

Податоци за последната
спроведена нaдворешна
евалуација на установата

07.12.2006
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1a. Општи дескриптори на квалификации
 Знаење и разбирање
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 соодветна методологија.
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со
научните истражувања, како и способност за употреба на проширено и продлабочено
знаење.
 Примена на знаењето и разбирањето
Применува методологии соодветни за решавање на сложени проблеми што обезбедува
можност за оригиналност во примената на сопствени идеи во научноистражувачката
работа.
Има способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации,
и идеи од релевантни податоци и истражувања.
 Способност за проценка
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за
причините и да избере соодветно решение.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените,
научните и етичките аспекти.
 Комуникациски вештини
Способност за размена на предлози и заклучоци, аргументирани и рационално
поткрепени.
Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за
информации, идеи, проблеми и решенија.
Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 Вештини на учење
Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок
степен на независност.
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 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.
1б. Специфични дескриптори на квалификации
 Знаење и разбирање
Покажува знаење и разбирање на појавите и процесите во подрачјето на
биотехничките науки, полето на заштита на растенијата и полето на растителното
производство.
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.
Покажување и проширено и продлабочено знаење од проучуваната област.
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 Примена 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
технологијата на производство на тутун, во правец 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 деклариран 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 проценка
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 технологијата
на производство на тутун, притоа земајќи ги предвид релевантните лични,
општествени, научни и етички аспекти.
 Комуникациски вештини
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 технологијата на 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.
 Вештини на учење
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 разбирање
во тутунопроизводниот процес.
Има способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на
студирање.
Способност за тимска работа и за активна соработка внатре во групата, преку
споделување одговорности и задачи.
2. Одлука за усвојување на студиската програма од Научниот совет на Научниот
институт за тутун – Прилеп
На седницата на Научниот совет на Научниот институт за тутун – Прилеп,
одржана на 3.02.2012 година, беше разгледан и, со Одлука бр. 16-58/1 е усвоен
предлогот за усогласување на студиската програма ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН со
измените и дополнувањата на Законот за високото образование (втор циклус на
едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии).
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3. Одлука за усвојување на студиската програма од Сенатот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“- Битола
На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола,
одржана на хх.хх.2012 , со одлука бр. ХХ-ХХХ/Х , беше усвоена предлогот за
усогласување на студиската програма ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН со измените и
дополнувањата на Законот за високото образование (втор циклус на едногодишни и
двегодишни академски универзитетски студии)
4.

Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде што припаѓа
студиската програма

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и
Меѓународната Фраскатиева класификација, студиските програми од областа
ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН припаѓаат во 4 Научното подрачје - биотехнички
науки, а во полето 402 заштита на растенијата и полето 403 на растителното
производство.
5.

Вид на студиската програма

Студиска програма ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН (едногодишни и двегодишни
студии) ги оспособува студентите за вршење дејности во производството на тутун,
во науката, високото образование, бизнис секторот, маркетинг агенции преку развој
и примена на стекнатите научни и стручни знаења и достигања. Согласно на
горенаведеното студиската програма има карактер на академски студии.
6. Степен на образование
Студиската програма е од втор циклус на академски студии.
7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма Производство на
тутун
Студиската програма по Производство на тутун профилира кадри за потребите на
тутунското стопанство и бизнис секторот во согласност со концептот на модерното
универзитетско образование, според кој студентите се стекнуваат со знаења и
вештини за работење во повеќе сфери од општественото живеење.
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.
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Тутунот без сомнение е една од најзначајните и најисплатливите земјоделски
култури која се одгледува на територијата на Република Македонија.
Оваа култура претставува стратешки производ за нашата земја гледано од
економски, трговски, фискален, социјален и демографски аспект. Во последниве
десетина години тутунот во Македонија се произведува на површина од околу 17000
ха, со просечно производство од 23.000 т, за што се ангажирани околу 160000
производители, или 18,6% од вкупното работоспособно население. Во вкупното
индустриско производство тутунската индустрија учествува со 3,9%, а во неа се
вработени 4,1% од населението вработено во индустријата.
Тутунот е најважен извозен земјоделски производ со којшто се остварува
девизен прилив од околу 70 милиони евра. Нашата држава е свесна за тоа, поради што
презема бројни активности (донесување на Закон за тутунот, Правилници за откуп на
тутунот, намалување на откупните класи, субвенционирање по 60 денари за килограм
откупен тутун и сл.), со цел подобро да се организира, олесни и стимулира
производството, откупот и продажбата на тутунот и тутунските производи.
И покрај силната кампања против пушењето од страна на Светската
здравсрвена организација и законските регулативи со кои се забранува пушењето во
затворени простории, тутунот сепак е производ кој се бара на светскиот пазар и за
него се заинтересирани економски моќните тутунски компании. Тие се уште
вложуваат во производството и во изградбата на капацитети за обработка и
преработка на тутунската суровина во нашава држава. Токму поради тоа, во
последниве неколку години се поголем е интересот за производство на оваа
трудоинтензивна, но и прилично доходовна култура.
Врз основа на изнесеното се наметнува потребата за создавање на кадровски
потенцијал кој активно ќе учествува во горенаведените процеси и ќе менаџира со
истите.
Понудената студиска програма нуди можност за профилирање на ваков тип
кадри.
Институтот за тутун во Прилеп претставува стожер на тутунското стопанство
во нашата држава и веќе 90 години, со својот научен, наставен и стручен потецијал,
дава исклучителен придонес во сите сегменти на производството на тутун. Во таа
насока во рамките на Институтот се организира и образовната дејност на втор и трет
циклус академски универзитетски студии, каде кадрите се стекнуваат со академски
степен- магистер односно доктор на земјоделски науки од областа на производството
на тутун.
8.

Години и семестри на траење на студиската програма

Студиската програма од втор циклус:
едногодишна со времетраење од 1 (една) година односно 2 семестри.
двегодишна со времетраење од 2 (две) година односно 4 семестри.
9.

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
120 ЕКТС кредити двегодишната студиската програма
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10.
Начин на финансирање
Финансирањето на студиската програма ќе се врши според Законот за високо
образование и ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски,
технички и просторни ресурси што ги поседува Научниот институт за тутунПрилеп и нема да бара дополнителни финансиски оптоварувања на буџетот на
Република Македонија. Предвидениот број студенти за запишување изнесува
10+10, а начинот на финансирање е самофинансирање.
11.
Услови за запишување
На вториот циклус студии на студиската програма ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН
можат да се запишат кандидати под услови и начин определени со Законот за
високо образование и општите акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски” –
Битола. Во таа смисла на оваа студиска програма можат да се запишат лица што
завршиле прв циклус четиригодишни студии и со стекнати 240 кредити, и со три
години и со стекнати 180 кредити од областа на земјоделството, технологиите,
биотехниката, хемијата и биохемијата. Останатите конкурсни услови ќе бидат во
согласност со условите за запишување, односно чл. 108 од Законот за високо
образование (Сл. Весник на РМ, бр. 35/2008), Статутот на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” - Битола и Правилникот за внатрешните односи и работењето на
Научниот институт за тутун во Прилеп.
12. Информација за продолжување на образованието
По завршувањето на втор циклус академски студии, студентот ќе може да го
продолжи образованието на трет циклус студии.
13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на
задолжителни
предмети, листа на
изборни
предмети и дефиниран
начин на избор на предметите
Предметите во
вториот
циклус
академски универзитетски
студии
на студиската програма Производство на тутун се категоризирани согласно
согласно измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл.в., бр. 17,
од 11.02.2011), и тоа:
-до 60% задолжителни наставни предмети од соодветната област
- до 30 % изборни наставни предмети кои што студентите самостојно ги избираат
од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот и
- 10% од изборните наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат
од листата на слободни изборни предмети предложена од единиците на Јавните
Универзитети во РМ
Во согласност со законската регулатива (Законот за изменување и дополнување на
ЗВО, бр. 103 од 19.08.2008 г.) Институтот ќе изведува клиничка настава за 10% од
задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја студиска година.
Во вториот циклус:
-едногодишната студиска програма се опфатени вкупно 3 задолжителни и 2
изборни предмети
-двегодишната студиска програма се опфатени вкупно 6 задолжителни и 4
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изборни предмети од кои што 3 студентите самостојно ги избираат од редот на
сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот и 1 од
изборните наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листата
на слободни изборни предмети предложена од единиците на Јавните Универзитети
во РМ.
Од понапред изнесеното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска
програма за втор циклус на студии (едногодишни и двегодишни), од аспект на
застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со
Законот за високо образование и Измените на Законот, како и со Правилникот
за компатибилност на УКЛО. Исто така, и предвидениот неделен фонд на часови
за предавања и вежби, е во согласност со Законот за високо образование.

Структура на едногодишната студиска програма –
Производство на тутун
Студиската програма се состои во два семестри. Предметите се категоризирани во две
основни групи: задолжителни предмети и изборни предмети. Во студиската програма
се опфатени вкупно 3 задолжителни и 2 изборни предмети од кои 1 изборен наставен
предмет студентите самостојно го избираат од редот на сите наставни предмети
застапени на единицата на Универзитетот и 1 од изборните наставни предмети
коишто студентите самостојно го избираат од листата на слободни изборни предмети
предложена од секоја единица на Јавните Универзитети посебно.
Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети
Реден
број

Показател

Број

Кредити

Учество, %

1

Задолжителни предмети

3

30 (3х10)

60

2

Изборни предмети од НИТП

1

5

20

3

Изборни наставни
предмети од Јавните
Универзитети на Р. М
Магистерски труд

1

5

20

1

20

-

Вкупно

60

100

Листа на задолжителни предмети
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Ред.
бр.
1.
2.
3.

Шифра
ПТ 601
ПТ 602
ПТ 603

Предмет
Технологија на производство на тутун

Типови и сорти на тутунот
Заштита на тутунот

Фонд на
часови
4+3
4+3
4+3

Кредити
10
10
10

Листа на изборни предмети од НИТП
Ред.
бр.

Шифра

1

ПТ 604

2
3

ПТ 605
ПТ 606

4

ПТ 607

5

ПТ 608

Предмет
Методологија на истражувачката
работа
Математичко-статистички методи
Физиологија на растенијата
Оперативен менаџмент во
производството на тутун
Генетика и селекција на тутунот

Фонд на
часови

Кредити

3+2

5

3+2
3+2

5
5

3+2

5

3+2

5

Листа на изборни предмети од Јавните универзитети на Р.М.
Ред.
бр.
1

Ред.
бр.
1

Шифра

Предмет

Фонд на
часови

Кој било предмет застапен на НИТ и
единиците на Јавните Универзитети на РМ

Шифра
ПТ 609

Предмет

Кредити
5

Фонд на
часови

Магистерски труд

Кредити
20

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.

Структура на двегодишната студиска програма –
Производство на тутун
Вториот циклус на универзитетски студии на студиската програма Производство на
тутун ќе се реализира во четири семестри. Оваа студиска програма се однесува за
студенти кои завршиле прв циклус на образование со 3 години и освоиле вкупно 180
кредити.
Во рамките на оваа студиска програма се предвидени 6 задолжителни предмети, кои
носат 60 кредити и 4 изборни предмети со вкупно 40 кредити., Три од изборните
предмети студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети
10
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застапени на единицата на Универзитетот и 1 од изборните наставни предмети
студентите самостојно го избираат од листата на слободни изборни предмети
предложена од Јавните Универзитети на РМ.
Табела 2. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети
Реден
број

Показател

Број

Кредити

Учество, %

1

Задолжителни предмети

6

60 (6х10)

60

2

Изборни предмети од НИТП

3

30 (3х10)

30

3

Изборни наставни
предмети од Јавните
Универзитети на Р. М
Магистерски труд

1

10

10

1

20

-

Вкупно
120
100
Откако студентот ќе ги положи сите предвидени испити, задолжително изработува и
брани научноистражувачки (магистерски) труд.
Листа на задолжителни предмети
ПРВА ГОДИНА

I Семестар
Задолжителни предмети

Ред.
број

Шифра

Предмет

Фонд на
часови

Кредити

1

ПТ 101

Технологија на производството на тутун

4+3

10

2

ПТ 102

4+3

10

3

ПТ 103

4+3

10

Фонд на
часови

Кредити

Математичко-статистички методи во
научно-истражувачката работа
Физиологија на растенијата со
физиолошко-биохемиски основи на
производството на тутун

ПРВА ГОДИНА

II Семестар
Задолжителни предмети

Ред.
број

Шифра

Предмет

Систематика, класификација на типови и
4+3
сорти на тутун
Оперативен менаџмент во
2
ПТ 202
4+3
производството на тутун
Заштита на тутунот од болести,
3
ПТ 203
4+3
штетници и плевели
Прва студиска година:
вкупно 60 кредити
1

ПТ 201

10
10
10

Листа на изборни предмети од НИТ
ВТОРА ГОДИНА

III Семестар
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Изборни предмети - Компатибилност 1, студентот избира три предмети
Ред.
број

Шифра

1

ПТ 301

2

ПТ 302

3

ПТ 303

4

ПТ 304

5

ПТ 305

6

ПТ 306

7

ПТ 307

8

ПТ 308

9

ПТ 309

10

ПТ 400

11

ПТ 401

Предмет
Еколошки аспекти во производството
на тутунот
Методологија на истражувачката
работа
Технологии на производство
на тутунски расад
Физиологија на растење и развиток на
тутунот со култура
на ткива
Селекција на тутунот со
семепроизводство
Основи на цитогенетика на тутунот со
генетика на тутунот
Технологија на производство на
крупнолисни тутуни
Интегрална заштита на тутунот
од штетници
Интегрална заштита на тутунот
од болести
Интегрална заштита на тутунот
од плевели
Законска регулатива во
производството на тутун

Фонд на
часови

Кредити

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

Листа на изборни предмети од Јавните Универзитети на Р. М
Изборни предмети - студентот избира еден предмет
Ред.
број

Шифра

Фонд на
часови

Предмет
Кој било предмет застапен на НИТ и
единиците на Јавните Универзитети воРМ

1
ВТОРА ГОДИНА
Број

код

1

ПТ 501

Кредити
10

IV Семестар
Назив на предметот
Магистерски труд

Втора студиска година:

Број на часови
(неделно)

ЕКТС
20

вкупно 60 кредити
ВКУПНО: 120 кредити

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
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Научниот институтот за тутун - Прилеп располага со простории за изведување на
настава (две конференциски сали со капацитет до 150 седишта) и експериментално
поле од околу 30 ha за изведување на полски опити.
Исто така, Научниот институт за тутун располага со повеќе лаборатории за
изведување на вежбите од наставните предмети и научноистражувачка работа. Од нив
четири лаборатории се акредитирани, според стандардот МКС EN ISO/IEC
17025:2006. Во лабораториите се користат современи признати и стандардни методи
за соодветните истражувања.
Научниот институт за тутун располага со две биолошки лаборатории од кои едната е
од современ тип, каде може автоматски да се регулира и топлината и интензитетот на
светлоста, што покрај другите вегетациски опити во саксии (експерименти од
агротехника и заштита) може да се вршат испитувања и за должината на
вегетацискиот период (морфогенетски испитувања по однос на делувањето на
светлината).
Научниот институтот за тутун - Прилеп располага со современи хемиски,
агрохемиски, технолошки како и лаборатории за идентифицирање на болестите,
штетниците и плевелите на тутунот. Сите лаборатории се обезбедени со соодветна
опрема за испитување на својствата на тутунот, почвите, како и за болестите,
штетниците и плевелите кои го напаѓаат.
Во Научниот институт за тутун има ладилна комора за Банка на гени кај тутунот и
современа лабораторија за култура на ткиво, која е во функција од 2001 година и во
неа се користат современи стандардни методи како што се микроспорогенеза и
андрогенеза.
Институтот располага и со библиотека во која се наоѓа современа стручна литература
неопходно потребна за изведување на предметната настава на студиите, и 24 часовен
интернет пристап.
15.

Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма

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.
Лабораториска опрема
Научниот институт за тутун располага со следната лабораториска опрема:
Микроскопи, Бинокулари, Центрифуги, Спектрофотометри (UV VIS), рН-метари
Kjeldhal системи, Сокслет апарат, Дигестори, Магнетна мешалка, Апарати за
дестилација на вода, Аналитички ваги, Технички ваги, Водени
купатила,
Лабораториски
блендери,
Автоклави,
Кондуктометар,
Колориметар,
Пламенфотометар, Атомски апсорпционен спектрометар со графитна печка,
Ротациона мешалка, електрични млинови за почва и тутун, Стерилизатори, Влагомер,
Машина за пушење, Дестилациони единици, Ротап апарат, Апарат за каталаза,
Термостати, Ртилишта, Работни лабораториски маси и др.
16. Предметни програми

Прилог бр. 3

Производство на тутун - едногодишни студии
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Предметни програми на задолжителни предмети
Прв семестар
Шифра
Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област
Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

ПТ 601

Технологија на производството на тутун
проф. д-р Јордан Трајкоски
проф. д-р Валентина Пеливаноска
доц. д-р Милан Митрески
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

Теренска настава
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

160

Вкупно

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.

Шифра

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;
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Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Типови и сорти на тутун
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

ПТ 603
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Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот

Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Заштита на тутунот
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

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

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.

Предметни програми на изборни предмети
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Втор семестар

Шифра

ПТ 604

Име на предметот

Методологија на истражувачката работа

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

проф. д-р Валентина Пеливаноска
проф. д-р Марија Србиноска
проф. д-р Илија Ристески
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

Распределба на времето

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.
Предавање
Под надзор
55
Вежби
Семинарски труд
Самостојна
Лабораториски вежби
70
работа
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми
Вкупно
125

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Шифра

5
Завршен испит
Сариќ Милоје - Општи принципи научног рада, 1985,
Београд
Баткоска Л. - Методологија на научно-истражувачка
работа, 2005. Скопје

ПТ 605
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Име на предметот
Наставник
Семестар
Тип на предметот
Научна област
Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Шифра

Математичко-статистички методи
проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Каролина Кочоска
Втор ( II )
Изборен
Шифра
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.
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Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот

Потребни предзнаења

Предметна програма

Физиологија на растенијата
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

Предавање
Вежби
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

Вкупно

55
70

125

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Шифра

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;

ПТ 607
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Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област
Цели на предметот

Оперативен менаџмент во
производството на тутун
проф. д-р Снежана Стојаноска
насл. 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

Предавање
Вежби
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Полагање колоквиуми

55
70

125

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Шифра

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.

ПТ 608

___________________________________________________________________________________________
Elaborat za usoglasuvawe na studiskata programa "Proizvodstvo na tutun" so Zakonot za visoko obrazovanie i so Zakonot za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Zakonot za visokoto obrazovanie (vtor ciklus na ednogodi{ni i dvegodi{ni akademski univerzitetski studii)

20

Univerzitet "Sv.Kliment Ohridski" Bitola
Nau~en institut za tutun - Prilep
______________________________________________________________________________________________

Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Генетика и селекција на тутунот
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

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно

55
70
125

Кредити

5

Проверка на знаењето

Литература

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

Производство на тутун - двегодишни студии
Предметни програми на задолжителни предмети
Прв семестар
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Шифра
Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

ПТ 101
Технологија на производството на тутун
проф. д-р Јордан Трајкоски
проф. д-р Валентина Пеливаноска
доц. д-р Милан Митрески
Прв ( I )
Задолжителен
Шифра
Назив
40302
Индустриски растенија - тутун

Цели на предметот

Стекнување на знаења за технологијата на производството
на тутун 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.

Потребни предзнаења

Ботаника, Агрохемија, Ботаника, Наводнување

Предметна програма

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.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

90

160
250
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 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 тÍтÍнопроизводство. ИТТИ.Пловдив. 1982
Прирачник за современо производство на тутун .1998. Институт за
тутун . Прилеп.

Шифра

ПТ 102

Име на предметот

Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
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Наставник
Семестар

проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Каролина Кочоска
Прв ( I )

Тип на предметот

Задолжителен
Шифра

Научна област

40309

Назив
Индуструска статистика
Статистика во агрономијата

Цели на предметот

Едукација за основните статистички методи од теоретски и
практичен аспект и нивна имплементација во областа на
агрономијата

Потребни предзнаења

Математика, статистика

Предметна програма

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

Под надзор
Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

90
160

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

250
10

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. Statisticka analiza na monofaktorijalen opit so
gubrewe po analiza na varijansa. Tutun/Tobacco, Prilep,
(2006), br. 9-10.
Филипоски К. Statisticka analiza na rezultatite od polski opiti
sogubrenje i navodnuvanje. Tutun/Tobacco, Prilep,.(2001), br.
7 - 8.

Шифра

ПТ 103

Име на предметот

Физиологија на растенијата со физиолошкобиохемиски основи на производството на тутун
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Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот

проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Биљана Гвероска
Прв (I)

Задолжителен
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.

Потребни предзнаења

Агрохемија, наводнување , ботаника

Предметна програма

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

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

90
160

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

250
10

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;

Втор семестар

Шифра

ПТ 301
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Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

Систематика, класификација на
типови и сорти на тутун
проф. д-р Мирослав Димитриески
проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
Втор ( II )
Задолжителен
Шифра
Назив
Ботаничка систематизација,
40302
Селекција

Цели на предметот

Запознавање со тутунот - Nicotiana tabacum, неговата
ботаничка припадност, систематиката; морфобиолошките,
технолошките и хемиските својства на различните типови и
сорти, како и со насоките во селекционата дејност за
креирање на нови сорти.

Потребни предзнаења

Ботаника, селекција

Предметна програма

Потекло на тутунот, Систематика на родот Nicotiana,
Класификација на видот tabacum по Commes и Anastasia,
Поважни типови тутун во светот, Типови и сорти тутун во
Република Македонија, Поважни типови и сорти тутун во
Р. Грција, Турција и Бугарија, Правци во селекцијата во
создавањето на нови сорти тутун
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

90
160

Вкупно
Кредити

250
10

Проверка на знаењето

Завршен испит

Литература

Горник Р., 1973. Облагородување на тутунот. Тутунски
комбинат-Прилеп.
Корубин-Алексоска А., 2004. Сорти тутун од Институтот за
тутун-Прилеп. Институт за тутун-Прилеп.
Узуноски М., 1985. Производство на тутун, Стопански
весник - Скопје

Шифра

ПТ 202

Име на предметот

Оперативен менаџмент во
производството на тутун
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Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област
Цели на предметот

проф. д-р Снежана Стојаноска
насл. доц. д-р Силвана Пашоска
проф. д-р Трајко Мицески
Втор (II )
Задолжителен
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

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Подготовка на испит

Вкупно

90

160
250

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

10
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

ПТ 203

Име на предметот

Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

Наставници

проф. д-р Биљана Гвероска,
проф. д-р Петре Ташкоски,
проф. д-р Весна Крстеска
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Семестар
Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот

Втор ( II )
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.

Потребни предзнаења

Ентомологија; Фитопатологија; Исхрана на растенијата

Предметна програма

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.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

90
160

250
10

Завршен испит
Пејчиновски, Ф. 1996. Земјоделска фитопатологија. Скопје. ;
Blancard, D. 1998. Maladies du tabac. INRA, Paris.;
Мунотањола, М. 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.; Јањиќ, В.
1994. Хормонски хербициди. Београд.; Којиќ, М. et. col. 1985.
Корови., Београд.; 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.

Предметни програми на изборни предмети
Трет семестар

Шифра
Име на предметот
Наставници
Семестар

ПТ 301
Еколошки аспекти на производството на тутун
проф. д-р Валентина Пеливаноска,
доц. д-р Каролина Кочоска,
проф. д-р Весна Крстеска
Трет ( III )
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Тип на предметот
Научна област

Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Изборен
Шифра
Назив
40209
Вода, воздух и почва
40309
Индустриски растенија - тутун
Целта на овој предмет е воведување на студентите во
технологијата за производство на тутун со висок принос и
квалитет со минимално вложување и апликација на хемиски
средства ( аспекти на органско или одржливо производство
на тутун).
Ѓубрење; Наводнување; Пестициди; Инсекти; Болести на
тутунот
Вовед, Улога и значење на загадувањето на почвите како
незаменлив природен ресурс за земјоделското производство.
Главни извори на загадуванје на почвите (радионуклеиди,
тешки метали, минерални ѓубрива, пестициди, кисели
дождови, патогени мокроорганизми, отпадни води,
наводнување со контаминирани води). Основни принципи,
мерки во еко -производството на тутун; агротехнички,
законски, механички, физички, биолошка борба, зачувување
на природните непријатели на културите. Болести на
инсектите. Корисни инсекти. Прогноза на болести,
штетници и плевели. Контрола на плодноста на почвата.
Елиминирање
и рециклирање на
отпадоци во
тутунопроизводството.
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Проектна задача
Самостојна
Семинарски труд
160
работа
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Вкупно
250
10
Завршен испит
Танчиќ Н. (1993)Физички, хемиски и биолошки агенси
контамибације землјишта. Београд
Костов Т. (1995) Општо поледелство со агроекологија.
Практикум. Скопје.
Јекиќ М. (1983) Агрохемија II дел. Скопје.
Димеска В., Христовска И., Крстеска В., Гверососка Б.
(2004) Практикум по заштита на тутунот. Прилеп
Преглед на регистрирани пестициди во Р. Македонија по
групи. (2005.)
Вучиниќ М., Пешиќ В. (2001) Еколошки аспекти одрживе
полјопривреде. Београд

Шифра

ПТ 302

Име на предметот

Методологија на истражувачката работа

Наставници
Семестар

проф. д-р Валентина Пеливаноска,
проф. д-р Марија Србиноска,
проф. д-р Илија Ристески
Трет ( III )
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Тип на предметот
Научна област

Изборен
Шифра
40309
40209

Назив
Друго - Методологија

Цели на предметот

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења
од методите на научноистражувачките работи

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
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно

90
160

250

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

10
Завршен испит
Сариќ Милоје - Општи принципи научног рада, 1985,
Београд
Баткоска Л. - Методологија на научно-истражувачка
работа, 2005. Скопје

Шифра

ПТ 303

Име на предметот

Технологија на производство на тутунски расад

Наставници
Семестар

доц. д-р Милан Митрески
проф. д-р Валентина Пеливаноска Јордан Трајкоски
проф. д-р Јордан Трајкоски
Трет ( III )
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Тип на предметот

Цели на предметот

Изборен
Шифра
Назив
40302
Индустриски растенија - тутун
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења
од различниоте начини на производството на тутунски расад

Потребни предзнаења

Ботаника; Ѓубрење; Растително производство

Предметна програма

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

Научна област

Под надзор
Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

90
160

Вкупно
Кредити

250
10

Проверка на знаењето

Завршен испит

Литература

Hawks N.S., Collins K.W. - Nacela proizvodnje virdzinijskog duhana.
Zagreb,1994;
Наумоски К. - Современо производство на тутун. 1977, Скопје;
Tursic Ivan - Nove tehnologije u proizvodnji presadnica
duhana,(plutujuci sustav - float system) 2000, Zagreb.
Дражиќ Слободан - Производња дувана, Београд, 1995;
Карајанков С., Арсов З., Кабрамова
Р. - Практикум за
производство на тутун, 2007, Скопје;

Шифра

ПТ 304

Име на предметот

Физиологија на растање и развиток на тутунот со
култура на ткива

Наставници
Семестар

проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Мирослав Димитриески
Трет ( III )
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Тип на предметот

Изборен
Шифра

Научна област

40307

Назив
Биотехнологија и физиологија на
растенијата

Цели на предметот

Запознавање со процесите одговорни за растење и развиток
на растителната клетка, диференцијација, тотипотентност,
култура на ткива.

Потребни предзнаења

Битехнологија, физиологија

Предметна програма

Распределба на времето

Физиологија, растење, диференцијација и морфогенеза на
клетката. Градба и функција на клетката. Цитолошки
основи на растењето. Регулација на растење на
растителната
клетка,
(хормони,
витамини
и
микроелементи), методи на култура на ткива (култура на
меристеми, микропропагација, соматска ембриогенеза
органогенеза),
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Проектна задача
Самостојна
Семинарски труд
160
работа
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Вкупно
250

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

10
Завршен испит
Кастори Р. 1998 Физиологија билјака, Нови Сад; Кефели
В.И. 1973. Раст растениŸ, Москва;
Сариќ М. и сор.1987. Физиологија билјака, Београд; Popovic
Ž 1987. Fiziologija bilja, rastenje i razvice, Naucna kniga,
Beograd;
Сариќ М. и сор1990. Практикум из Физиологија билја.
Београд.

Шифра

ПТ 305

Име на предметот

Селекција на тутунот со семепроизводство

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
проф. д-р Мирослав Димитриески
доц. д-р Милан Митрески
Трет ( III )

Изборен
Шифра

Назив
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40308

Генетика и селекција на растителното
производство

Цели на предметот

Пренесување на знаења од областа на селекцијата на
тутунот, кои се однесуваат на создавање на нови сорти,
одржување, подобрување и нивно воведување во
производството; како и знаења од областа на
семепроизводството.

Потребни предзнаења

Генетика и селекција

Предметна програма

Цели на селекцијата на тутунот; Насоки во селекционата
работа; Почетен материјал; Методи на селекција;
Создавање на нови сорти тутун од природните популации;
Создавање на нови сорти тутун по пат на хибридизација;
Искористување на хетерозисот кај тутунот; Одржување на
сортите; Семепроизводство на тутунот; Методи во
семепроизводството; Производство на семенски материјал
од фертилни и машкостерилни сорти; Контрола на
тутунските семенски насади; Доработка, чување и контрола
на семенскиот материјал.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Шифра
Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот

90
160

250
10

Завршен испит
Borojeviċ S., 1981. Principi i metode oplemenjivanja bilja.
Ćirpanov, Novi Sad
Горник Р., 1973. Облагородување на тутунот. Тутунски
комбинат-Прилеп.
Корубин-Алексоска А, М.Димитриески и др., 2004.
Практикум по генетика, селекција и семеконтрола на
тутунот. Институт за тутун-Прилеп.
Најческа Ц., 1997. Селекција на растенијата со
семепроизводство. Земјоделски факултет-Скопје.

ПТ 306
Основи на цитогенетика со генетика на тутунот
проф. д-р Мирослав Димитриески
проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
Трет ( III )
Изборен
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Научна област

Цели на предметот

Шифра
Назив
40308
Цитогенетика и генетика
Стекнување на поконкретни знаења од областа на
цитогенетиката и генетиката на тутунот, кои се однесуваат
на организација, пренесување, експресија и еволуција на
генетскиот материјал .

Потребни предзнаења

Генетика

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.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

90
160

250
10

Завршен испит
Borojevic S., K. Borojeviċ, 1976. Genetika. Novi Sad;
Горник Р., 1973. Облагородување на тутунот. Прилеп;
Kostov D. 1941-1943.Citogenetics of the genus Nicotiana.
Sofija; Marinkovic D. i dr. 1982. Genetika. Poljoprivredni
fakultet, Beograd;
Петровска Д. 1993. Генетика. Земјоделски факултет,
Скопје;
Дополнителна: Резултати со практични примери и шеми на
монохибридно , дихибридно и трихибриднио наследување
од автентични сопствени истражувања

Шифра

ПТ 307

Име на предметот

Технологија на производство на крупнолисни тутуни

Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

проф. д-р Валентина Пеливаноска
проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Каролина Кочоска
Трет ( III )
Изборен
Шифра
Назив
40302
Индустриски растенија - тутун
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Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Стекнување на знаења за технологијата на производството
на тутун на крупнолисни тутуни. Продлабочување на
знаења за примената на агротехничките мерки, како и
речимите за сушењето на тутунот.
Растително производство; Ботаника;Наводнување; Ѓубрење
Производство на тутун во светот; Однесување на тутунот
кон еколошките фактори; Сорти на тутун; Расадување;
Берење и побербена обработка на тутунот; Сушење и
режими на сушење; Складирање на тутунот; Вреднување на
тутунот - употребна вредност на тутунот; Мерила за
квалитетна проценка на тутунот.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно

90
160

250

Кредити

10

Проверка на знаењето

Завршен испит

Литература

Hawks
N.S.,
Collins
K.W.
Na~ela
proizvodnje
vird`inijskog
duhana.
Zagreb,1994; Наумоски К. - Современо производство на
тутун. 1977, Скопје;
Вучиќ Н. - Наводнаванје пољопривредних култура, Нови
Сад,1976; Поповиќ Радован - Производнја дувана типа
вирджинија, Београд, 2000; Атанасов Димитар ТÓтÓнопроизводство, Пловдив, 1972;
Туршиќ Иван - Нове технологије у производнји пресадница
духана,(плутујучи сустав - float system) 2000, Загреб.
Дражиќ Слободан - Производња дувана, Београд, 1995;
Карајанков С., Арсов З., Кабрамова Р. - Практикум за
производство на тутун, 2007, Скопје;

Шифра

ПТ 308

Име на предметот

Интегрална заштита на тутунот од штетници

Наставници
Семестар
Тип на предметот

проф. д-р Весна Крстеска
проф. д-р Петре Ташкоски
Трет (III)

Изборен
Шифра

Научна област

40202; 40201

Назив
Ентомологија; Фитофармација; Биолошка
борба
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Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Запознавање со теоретски достигања и практични методи
за интегрална заштита на тутунот од штетници како во
фаза на расад, така и во фаза на расаден тутун на нива.
Штетници; Екологија
Вовед; основни принципи на интегралната заштита; мерки
и методи во интегралната заштита од штетници; основни
познавања од примената на агротехнички мерки;
користење на отпорни сорти; биолошка борба; корисни
инсекти; примена на хемиски препарати-инсектициди;
зачувување на природните непријатели на штетниците;
основи на ентомологија; одбрани поглавја од специјална
ентомологија; болести на инсектите; прогноза на
штетниците.
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Проектна задача
Самостојна
Семинарски труд
160
работа
Лабораториски вежби
Подготовка на испит
Вкупно
250

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

10
Завршен испит
Танасиевиќ, Н., Симова-Тошиќ, Д., Анчев, Е. 1987.
Земјоделска ентомологија. Скопје; Јанушевска В., 2001.
Предатори и паразити на лисната вошка Myzus persicae
Sulz. на тутунот. Магистерски труд. Земјоделски факултет
Скопје; Крстеска В., 2007. Афидофагни осолики муви
(Diptera, Syrphidae) на тутунот во Прилепско. Докторска
дисертација. Скопје; Димеска, В., Христовска, И.,
Гвероска, Б., Крстеска, В. 2004. Практикум по заштита на
тутунот од болести, штетници и плевели. ЈНУ Институт за
тутун-Прилеп.; Филипоски, К., Пеливаноска, В., Трајкоски,
Ј. 2004. Практикум по агротехника на тутунот; SimovaTosic, D., Spasic, R. 1995. Praktikum iz posebne entomologije.
Univerzitet u Beogradu,; Постоловски, М., et al. 2000.
Преглед на пестицидите регистрирани во Република
Македонија.

Шифра

ПТ 309

Име на предметот

Интегрална заштита на тутунот од болести

Наставници

проф. д-р Биљана Гвероска
проф. д-р Петре Ташкоски

Семестар
Тип на предметот
Научна област

Трет (III)

Изборен
Шифра
40200, 40202

Назив
Фитопатологија, Фитофармација
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Цели на предметот

Во овој предмет е воведување на студентите во заштита
на тутунот. Запознавање со теоретски достигања и
практични методи за интегрална заштита на тутунот од
болести како во фаза на расад, така и во фаза на расаден
тутун на нива.

Потребни предзнаења

Болести на растенијата; Екологија;

Предметна програма

Вовед; основни принципи на интегралната заштита; мерки
и методи во интегралната заштита од болести; основни
познавања од примената на агротехнички мерки;
користење на отпорни сорти; биолошка борба и примена на
хемиски препарати-фунгициди; основни познавања од
фитопатологија и специјална фитопатологија; прогноза на
болести.
Под надзор

Распределба на времето

Самостојна
работа

Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Вкупно
Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Шифра
Име на предметот
Наставници
Семестар
Тип на предметот
Научна област

90
160

250
10

Завршен испит
Пејчиновски, Ф. 1996. Земјоделска фитопатологија.;
Димеска, В., Христовска, И., Гвероска, Б., Крстеска, В.
2004. Практикум по заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели. ЈНУ Институт за тутун-Прилеп.
Мицковски, Ј. 1984. Болести на тутунот. Стопански весник,
Скопје; Мицковски, Ј. 2004. Тутунот во Република
Македонија.; Постоловски, М., Пејчиновски, Ф., Костов,
Т., Накова, Р. 2000. Преглед на пестицидите регистрирани
во Република Македонија. Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство и Здружение за заштита на
растенијата на Република Македонија; Филипоски К.,
Пеливаноска В., Трајкоски Ј. 2004. Практикум по
агротехника на тутунот.
ПТ 400
Интегрална заштита на тутунот од
плевели и цветоносни паразити
проф. д-р Петре Ташкоски
проф. д-р Биљана Гвероска
проф. д-р Весна Крстеска
Трет ( III )
Изборен
Шифра
Назив
40205; 40202
Плевели; Фитофармација
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Цели на предметот
Потребни предзнаења

Предметна програма

Распределба на времето

Кредити
Проверка на знаењето

Литература

Запознавање со теоретски достигања и практични методи за
интегрална заштита на тутунот од плевели и цветоносни
паразити, како во фаза на расад, така и во фаза на расаден
тутун на нива.
Плевели; Ботаника;
Вовед; основни принципи на интегралната заштита; мерки и
методи во интегралната заштита од од плевели и
цветоносни паразити; основни познавања од примената на
агротехнички мерки; користење на отпорни сорти;
биолошка борба и примена на хемиски препаратихербициди; основи на хербологија; плевелна вегетација во
расадот и расадениот тутун; детерминирање и хербарирање
на плевелни видови во расадот и расадениот тутун.
Предавање
Под надзор
90
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
160
Самостојна
Лабораториски вежби
работа
Подготовка на испит
Вкупно
250
10
Завршен испит
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 тутунПрилеп. ; Јањиќ, В. 1994. Хормонски хербициди. Печат.”
Наука”, Београд; Којиќ, М. ет. цол. 1985. Корови. Научна
књига, Београд; Костов, Т. 2006. Хербологија. Факултет за
земјоделски науки и храна-Скопје; Филипоски К.,
Пеливаноска В., Трајкоски Ј. 2004. Практикум по
агротехника на тутунот; Постоловски, М., Пејчиновски, Ф.,
Костов, Т., Накова, Р. 2000.; Преглед на пестицидите
регистрирани во Република Македонија. Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство и Здружение за
заштита на растенијата на Република Македонија.

Шифра

ПТ 401

Име на предметот

Законска регулатива во
производството на тутун

Семестар

проф. д-р Снежана Стојаноска
проф. д-р Трајко Мицески
проф. д-р Марија Србиноска
Трет (III)

Тип на предметот

Изборен

Научна област

Шифра
40209; 40309

Наставници

Назив
Право на ЕУ; Еколошко право
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Цели на предметот

Запознавање со законските прописи од производството и
обработката на тутунот

Потребни предзнаења

Економика и организација на производство на тутун

Предметна програма

Вовед; Законска регулатива во Европска Унија
Закон за тутун и тутунски преработки
Правилници за производство и откуп на суров тутун
Обрасци во производството на тутун
Предавање
Вежби
Проектна задача
Семинарски труд
Лабораториски вежби
Подготовка на испит

Под надзор
Распределба на времето

Самостојна
работа

90
160

Вкупно

250

Кредити

10

Проверка на знаењето

Завршен испит

Литература

ЕУ - директива-31970Р1467_МК1
ЕУ - директива-31992Р2077_МК1
ЕУ - директиви-31198Р2848
ЕУ - директиви-31992Р2075_МК1
ЕУ - директиви-31993Р0085_МК1
ЕУ-директиви-31993Р0086_МК1
ЕУ-директиви-32002Р2182
Сл.весник бр/2006 - 2011

17. Список на наставен кадар

Прилог бр. 4

Наставен кадар за групата “Производство на тутун” втор циклус на едногодишни академски студии
Ред.
број.

1.

Наставник

Проф. д-р Гордана Мицеска

Наставнонаучно звање
Редовен
професор

Предмет
Типови и сорти на тутун
Физиологија на
растенијата
Генетика и селекција на
тутунот
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Типови и сорти на тутун
Генетика и селекција на
тутунот
Типови и сорти на тутун
Генетика и селекција на
тутунот
Математичко-статистички
методи
Методологија на
истражувачката работа
Технологија на
производството на тутун
Математичко-статистички
методи
Заштита на тутунот
Физиологија на
растенијата

2.

Проф. д-р Мирослав
Димитриески

Редовен
професор

3.

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска

Редовен
професор

3.

Проф. д-р Илија Ристески

Вонреден
професор

4.

Доц. д-р Милан Митрески

Доцент

5.

Доц. д-р Каролина Кочоска

Доцент

6.

Проф. д-р Биљана Гвероска

Редовен
професор

7.

Проф. д-р Петре Ташкоски

Редовен
професор

Заштита на тутунот

8.

Проф. д-р Весна Крстеска

Вонреден
професор

Заштита на тутунот

9.

Проф. д-р Валентина
Пеливаноска

Редовен
професор

10.

Проф. д-р Јордан Трајкоски

Редовен
професор

Проф. д-р Марија
Србиноска
Проф. д-р Снежана
Стојаноска

Редовен
професор
Редовен
професор

Технологија на
производството
на тутун
Методологија на
истражувачката работа
Технологија на
производството
на тутун
Методологија на
истражувачката работа
Оперативен менаџмент во
производството на тутун

Насл. доц. Силвана Пашоска

Насловен
доцент

Оперативен менаџмент во
производството на тутун

11.
12.

НИТ
НИТ

НИТ

НИТ
НИТ
НИТ
НИТ

НИТ

НИТ
НИТ
НИТ
ЕФШ

НИТ - Научен институт за тутун - Прилеп
ЕФШ – Економски факултет - Штип

Наставен кадар за групата “Производство на тутун” втор циклус на двегодишни академски студии
Ред.
број.

Наставник

Наставнонаучно звање

Предмет
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1.

Проф. д-р Гордана Мицеска

Редовен
професор

2.

Проф. д-р Мирослав
Димитриески

Редовен
професор

3.

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска

Редовен
професор

3.

Проф. д-р Илија Ристески

Вонреден
професор

4.

Доц. д-р Каролина Кочоска

Доцент

Физиологија на
растенијата со
физиолошко-биохемиски
основи на производството
на тутун
Физиологија на растење и
развиток на тутунот со
култура на ткива
Основи на цитогенетика
на тутунот со генетика на
тутунот
Систематика,
класификација на типови и
сорти на тутун
Физиологија на растење и
развиток на тутунот со
култура на ткива
Селекција на тутунот со
семепроизводство
Основи на цитогенетика на
тутунот со генетика на
тутунот
Систематика,
класификација на типови и
сорти на тутун
Селекција на тутунот со
семепроизводство
Основи на цитогенетика на
тутунот со генетика на
тутунот
Математичко-статистички
методи во научноистражувачката работа
Технологија на
производство на
крупнолисни тутуни
Методологија на
истражувачката работа
Математичко-статистички
методи во научноистражувачката работа

Еколошки аспекти во
производството на
тутунот

НИТ

НИТ

НИТ

НИТ

НИТ

Технологија на
производство на
крупнолисни тутуни
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5.

Проф. д-р Биљана Гвероска

Редовен
професор

6.

Проф. д-р Петре Ташкоски

Редовен
професор

7.

8.

Проф. д-р Весна Крстеска

Проф. д-р Валентина
Пеливаноска

Вонреден
професор

Редовен
професор

Физиологија на
растенијата со
физиолошко-биохемиски
основи на производството
на тутун
Заштита на тутунот од
болести, штетници и
плевели
Интегрална заштита на
тутунот од болести
Интегрална заштита на
тутунот од плевели и
цветни паразити
Заштита на тутунот од
болести, штетници и
плевели
Интегрална заштита на
тутунот од штетници
Интегрална заштита на
тутунот од болести
Интегрална заштита на
тутунот од плевели и
цветни паразити
Заштита на тутунот од
болести, штетници и
плевели

Еколошки аспекти во
производството на
тутунот
Интегрална заштита на
тутунот од штетници
Интегрална заштита на
тутунот од плевели и
цветни паразити
Технологија на
производството
на тутун
Еколошки аспекти во
производството на
тутунот
Методологија на
истражувачката работа
Технологии на
производство на тутунски
расад
Технологија на
производство на
крупнолисни тутуни
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9.

Проф. д-р Јордан Трајкоски

10.

Проф. д-р Марија
Србиноска

Редовен
професор

Редовен
професор

11.

Проф. д-р Снежана
Стојаноска

Редовен
професор

12.

Проф. д-р Трајко Мицески

Редовен
професор

13.

Насл. доц. Силвана Пашоска

Насловен
доцент

Технологија на
производството
на тутун
Технологии на
производство на тутунски
расад
Методологија на
истражувачката работа
Законска регулатива во
производството на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун
Законска регулатива во
производството на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун
Законска регулатива во
производството на тутун

НИТ

НИТ

ЕФШ

Оперативен менаџмент во
производството на тутун

ЕФШ

НИТ - Научен институт за тутун - Прилеп
ЕФШ – Економски факултет - Штип

18. Изјава од наставникот за давање согласност
настава по одредени предмети од студиската програма

за

учество

19.
Согласност
од високообразовната
установа
наставникот во реализацијата на студиската програма

за

во изведување

учество

на

20. Информација за бројот на студенти за запишување во прва година
на студиската програма
Научниот институт за тутун – Прилеп, во академската 2012-2013 година планира на
студиската програма Производство на тутун (едногодишна и двегодишна) планира да запише
20 студенти.
21.
Информација
литература

за

обезбедена

задолжителна

и

дополнителна

Научниот институт за тутун – Прилеп, има Библиотека која располага со целокупната
задолжителна и дополнителна литература, наведена во предметните програми на
студиската програма Производство на тутун, како и континуиран интернет пристап до сите
бази на податоци за студентите.
22. Информација за web страна
Web страната на Научниот институт за тутун – Прилеп е:
www.tip.edu.mk
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23.
Стручен односно научен назив
завршувањето на студиската програма

со

кој

се

стекнува

студентот

по

По завршувањето на студиската програма фармерско производство студентите
стекнуваат со научен назив:

се

 Магистер по земјоделски науки – од областа производство на тутун.

24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на
наставата
Научниот институт за тутун – Прилеп квалитетот на наставата ќе го развива и одржува преку
самоевалуација и надворешна евалуација.
24.а Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените
основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од
Агенцијата за евалуација на високото образование во Р. Македонија

Научниот институт за тутун - Прилеп изврши самоевалуација на последипломските
студии со извештај бр. 02-220/1 од 21.06.2002 година. Надворешната евалуација на
Научниот институт за тутун е довршенa во рамките на проектот “Надворешна
евалуација на високообразовните
установи во Република Македонија“, на
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола, и на Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј“ - Скопје, финансиран од страна на Фондацијата Институт за отворено
општество - Македонија (Извештај за надворешна евалуација од Агенцијата за
евалуација на високото образование на Република Македонија од 07.12.2006 година).
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