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Научно поле




Растително производство 403
Заштита на растенијата 402
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Организациони
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Биологија 10200
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Научна, стручна или уметничка област

Вид на студии

втор циклус двегодишни
универзитетски студии

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити

120 ЕКТС кредити

Звање што студентот го добива по
завршувањето на студиската програма

Магистер по биотехнички науки
oбласт - производство на тутун

Звање на англиски јазик што студентот го
добива по завршувањето на студиската
програма

Master of biotechnical science
field – tobacco production

Времетраење на студиите (во години)

2 (две) година

Учебна година во којашто ќе започне
реализацијата на студиската програма

2017 / 2018

Број на студенти што се планира да се запишат
на студиската програма

10

Јазик на којшто ќе се изведува студиската

македонски
4

програма
Дали студиската програма се поднесува за
акрдитација или за повторна акредитација

Повторна акредитација

Година на поднесување на студиската програма
за акредитација/повторна акредитација

2016

Web страна на Универзитетот и Единицата на
Универзитетот носител на студиската програма

www.uklo.edu.mk
www.tip.edu.mk
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА

Седиште

Универзитет „Св. Климент Охридскиˮ-Битола
Научен институт за тутун-Прилеп
„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)

Назив на високообразовната установа

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

Податоци за меѓународна соработка на
планот на наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите

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
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
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
6

Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и
истражувачката дејноста
Податоци за опремата за изведување на
наставната и истражувачката дејност

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
наставници на еден студент) за секоја
единица одделно

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.
Две конференциски сали - 150 седишта),
Експериментално поле - 20 ha
Четири акредитирани лаборатории,
Биолошка лабораторија (in vitro)
Биолошка лабораторија (стаклара)
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
последната академска година институтот се
евидентирани
повеќе
од
96
апарати/инструменти. Постои тенденција на
постојано зголемување и осовременување на
истите.
10
5
15
-

Внатрешни механизми за обезбедување За обезбедување на квалитет на студиите
разработени се сите потребни механизми за
и контрола на квалитетот на студиите
внатрешна евалуација, како и надворешна
евалуација

Фрекфенција на самоевалуциониот
процес (секоја година, на две години,
на три години)
Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата

Секоја година / три години на ниво на
Универзитет

Други податоци кои установата сака да
ги наведе како аргумент за нејзината
успешност

НИТП се карактеризира со деветдецениска
научноистражувачка дејност која континуирано ja
развива и имплементира во образувањето на кадри
од областа на производството на тутун.

Извештај за надворешна евалуација од
Агенцијата за евалуација на високото
образование на Република Македонија од
7.12.2006.
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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 /3-1 усвоен е Елаборатот за
реакредитација на студиската програма од втор циклус – Производство на тутун двегодишни
академски студии.
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола на 147- та
седница одржана на 23.11.2016 год., донесе Одлука со која се усвојува студиската програма
Производство на тутун на Научниот институт за туутн-Прилеп за организирање втор циклус
едногодишни

универзитетски студии и истата се испраќа на повторна акредитација до

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование (Одлука бр. 14-1643/7-17 од
23.11.2016).
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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
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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:
- Банка на гени (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

5

6

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

Проф. д-р Петре Ташкоски

Проф. д-р Биљана Гвероска

Предмети што наставникот ги
предава или е планирано да ги
предава на Единицата каде што се
организира студиската програма
Физиологија на
растенијата со
физиолошко-биохемиски основи на
производството на тутун
Основи на цитогенетика со генетика на
тутунот
Физиологија на растење и развиток на
тутунот со култура на ткива
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
научноистражувачката работа
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 цветоносни паразити
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 цветоносни паразити

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

4+3
4+3
3+2
3+2
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7

8

9

10

Проф. д-р Валентина
Пеливаноска

Проф. д-р Јордан Трајкоски

Проф. д-р Весна Крстеска

Проф. д-р Марија Србиноска

11 Доц. д-р. Силвана Пашоска

12

13

Доц. д-р Милан Митрески

Доц. д-р Каролина Кочоска

14

Доц. д-р Билјана Јорданоска
Шишкоска

15

Доц Д-р Наташа Здравеска

Технологија на производството
на тутун
Еколошки аспекти во производството на
тутунот
Технологии на производство на тутунски
расад
Технологија
на
производство
на
крупнолисни тутуни
Технологија на производството на тутун
Технологии
на
производство
на
тутунски расад
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 цветоносни паразити
Законска регулатива во производството
на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун
Технологија на производството на тутун
Технологии
на
производство
на
тутунски расад
Селекција
на
тутунот
со
семепроизводство
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Еколошки аспекти во производството на
тутунот
Технологија
на
производство
на
крупнолисни тутуни
Методологија на
научноистражувачката работа
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Законска регулатива во производството
на тутун

4+3
3+2
3+2
3+2
4+3
3+2
4+3
3+2
3+2
3+2
3+2
4+3
4+3
3+2
3+2
4+3
3+2
3+2
3+2
4+3
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:
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)
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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)
Проф. д-р Ана Корубин –Алексоска (Решение бр 18-103/2 од 17.10.2016)
Доц. д-р Силвана Пашоска (Решение бр 18-299/2 од 17.10.2016)

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

Научни области:

Научно поле:

Растително
403

Индустриски растенија 40302
производство Генетика и селекција на
растителното
производство
40308
Друго 40309

Заштита на растенијата 402
Наука за земјиштето
хидрологија 401
Природнонауки 1

математички

и Педологија 40100

Биологија 10200

Биологија 102

Физиологија10207
Организациони

Опшествени науки 5

Фитопатологија 40200
Ентомологија 40201

науки

и

управување (менаџмент) 506

Менаџмент во аграрот 50616

16

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.
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.
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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
учење со висок степен на независност.
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
професионален пристап во работата или професијата.
Вештини на
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање
учење
проблеми.
Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на
полето на студирање.
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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 Природноматематички 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, математичкостатистичка обработка на добиените резултати и друго.
Покажува проширено и продлабочено знаење од проучуваните
полиња.

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
Способност за
нови сорти тутун. Проценување на потребните количини семенски
проценка
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.
Комуникациски Способност за размена на заклучоци и предлози, аргументирани и
рационално поткрепени со резултати од научноистражувачки и
вештини
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
Вештини на
учење во областа на производството на тутун.
учење
Со професионален пристап во работата го применува стекнатото
знаење и разбирање во сите фази на тутунопроизводниот процес.
Примeна на
знаењето и
разбирањето
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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:
2 (две) година односно 4 семестри.

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ
За успешно завршување на вториот циклус на студии, студентите треба да стекнат:
120 ЕКТС кредити двегодишната 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
По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на трет
циклус универзитетски студии.
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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

(двегодишна

студиска 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.
Опфаќа вкупно 6 задолжителни предмети, коишто на студентот му обезбедуваат 60 кредити.
Бројот- на изборни предмети, што студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни
предмети, застапени на единицата на Универзитетот, изнесува 3, коишто на студентот му
обезбедуваат вкупно 30 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 10
кредити. Студентот има обврска да изработи и јавно да брани магистерски труд, којшто се
вреднува со 20 кредита.

ПРВА ГОДИНА
Прв семестар
Шифра
ПТД 101
ПТД 102
ПТД 103

Задолжителни предмети

Технологија на производството на
тутун
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Физиологија на растенијата со
физиолошко-биохемиски основи на
производството на тутун
Вкупно кредити I сем.
Втор семестар

кредити

фонд на
часови

10

4+3

10

4+3

10

4+3

30

Задолжителни предмети
ПТД 104
ПТД 105

Систематика, класификација на типови
и сорти на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун

10

4+3

10

4+3

21

ПТД 106

Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели
Вкупно кредити II сем.

10
30

ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА
60
ВТОРА ГОДИНА
Трет семестар
Изборен предмет
Шифра
(од листата изборни предмети од НИТП)
-студентот избира три предмети
кредити
ПТД 201
ПТД 202
ПТД 203
ПТД 204
ПТД 205
ПТД 206
ПТД 207
ПТД 208
ПТД 209
ПТД 210
ПТД 211

Еколошки аспекти во производството
на тутунот
Методологија на научноистражувачката
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 и цветоносни паразити
Законска регулатива во производството
на тутун
Изборен предмет (од предметите што се
изучуваат на студиските програми на
државните Универзитети)
Вкупно кредити III сем.
Четврт семестар

ПТД 301

Магистерски труд

4+3

фонд на
часови

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
10
10

4+3
4+3
4+3

10

40

20

Вкупно кредити IV сем.
ВКУПНО КРЕДИТИ ВТОРА ГОДИНА

20
60

ВКУПНО КРЕДИТИ

120
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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

6

Процент на задолжителни предмети 60
Број на изборни предмети (група 1)
3
Процент на изборни предмети – група 1 30
(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат
од редот на сите наставни предмети застапени на
единицата на Универзитетот)
Број на изборни предмети (група 2)
1
Процент на изборни предмети – група 2 10
(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги
избираат од листата слободни изборни предмети,
предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно)
Вкупно предмети 10

Листа на задолжителни предмети:
Шифра
ПТД 101
ПТД 102
ПТД 103
ПТД 104
ПТД 105
ПТД 106

Име на предметот

Технологија на производството на
тутун
Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа
Физиологија на растенијата со
физиолошко-биохемиски основи на
производството на тутун
Систематика, класификација на
типови и сорти на тутун
Оперативен менаџмент во
производството на тутун
Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

кредити

фонд на часови

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

10

4+3

кредити

фонд на часови

10

3+2

Листа на изборни предмети
Шифра
ПТД 201
ПТД 202
ПТД 203
ПТД 204

Име на предметот

Еколошки аспекти во
производството на тутунот
Методологија на
научноистражувачката работа
Технологии на производство
на тутунски расад
Физиологија на растење и развиток
на тутунот со култур на ткива

10
10
10

3+2
3+2
3+2
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ПТД 205
ПТД 206
ПТД 207
ПТД 208
ПТД 209
ПТД 210
ПТД 211

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 и цветоносни паразити
Законска регулатива во
производството на тутун

10
10
10
10
10
10
10

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
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
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..
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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:
Магистер по биотехнички науки
област - производство на тутун
Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го
стекнува по завршувањето на студиската програма е
ENGLISH: Master of biotechnical science
field - tobacco production

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
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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.
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
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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.

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА
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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 - производство на тутун

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

Производство на тутун, двегодишни академски студии
Биотехнички науки 4
Растително производство 403
Индустриски растенија (тутун) 40302

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

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:
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2.6 Јазик на наставата:

Македонски јазик

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):
3.2 Степен (циклус) на квалификацијата Времетраење на
студиите:
3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС
кредити
3.4. Услови за запишување на студиската програма

Академски студии
Втор циклус двегодишни
2 (две) година, 120 ЕКТС
Завршен прв циклус четиригодишни студии и стекнати
180 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)

Производство на тутун
втор циклус двегодишни универзитетски студии
Оценки 5 - 10
120 ЕКТС

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бода

7 (шест) (D)

од 71 до 80 бода

8 (шест) (C)

од 81 до 90 бода

9 (шест) (B)

од 91 до 100 бода

10 (шест) (A)

4.5 Просечна оценка во текот на студиите
5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
5.1 Пристап до понатамошни студии

Трет циклус на 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

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

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.
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

8.6 Услови за запишување на студиите

8.7 Систем на оценување

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.

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.

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 двегодишни универзитетски студии
Прв семестар

Наслов на наставниот
предмет

Технологија на производството на тутун

Код

ПТД 101

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година /
семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Прва, прв семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Јордан Трајкоски
проф. д-р Валентина Пеливаноска
доц. д-р Милан Митрески
запишана прва година на втор циклус

Предуслови за извршување
на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд
10ЕКТС*25 часа = 250
на време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски, аудиториски),
38 часови
семинари,
тимска работа
Други форми на
Проектни задачи
30 часови
активности
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови

Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Изработена семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик
Анкетни листови за евалуација

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
број
Производство на
1.
Узуноски М.
тутун.

Издавач

Година

Скопје

1985

Пловдив

1965

Загреб

1994

2.

Димитар А.

3.

Hawks N.S.,
Collins K.W.

Тјутјуно
производство
Nacela proizvodnje
virdzinijskog duhana.

4.

Поповиќ
Радован

Производнја дувана
типа вирджинија

Београд

2000

Наслов

Издавач

Година

Современо
производство на тутун
Практикум за
производство на тутун

Скопје

1977

Скопје

2007

Priručnik za
proizvodnju duvana
Екофизиологија на
растенијата 6 издание,
Превод
Одбрани трудови од
областа на
производството на
тутунот

Niš

2001

Просветно
дело, Скопје

2009

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Наумоски К.

4.

Карајанков С.,
Арсов З.,
Кабранова Р.
Jovanović
Dobrivoje
Волтер Ларчер

5.

Издвоени автори

2.

3.

Наслов на наставниот
предмет

Математичко-статистички методи во
научноистражувачката работа

Код

ПТД 102

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година /
семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Прва, прв семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Каролина Кочоска
доц. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска

Предуслови за извршување
на
запишана прва година на втор циклус
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Едукација за основните статистички
методи од теоретски и практичен аспект и нивна имплементација во областа на
агрономијата
Содржина на предметната 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
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)

од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Цветанка
Експериментална
Скопје.
2002

Најческа

статистика
применета во
земјоделските и
биолошките
истражувања.

2.

Кирил
Филипоски

Прилеп

2011

3.

Д-р Трајан
Дојчиноски, д-р
Vic Barnett
Василка
Попоска
Треневска
Graham Currell,

Статистички методи
во земјоделското
истражување
Статистика

Битола

2007

Environmental
Statistics
Essential
mathematics
and
statistics for science

Chichester,
2004
UK: Wiley
A John Wiley 2009
& Sons, Ltd.,
Publication

Наслов

Издавач

Година

Ars Lamina

2014

Превод,
PICCADILLY
Скопје.
Светска банка
Вашиннгтон,
Д.Ц.

2009

4.
5.

Antony
Dowman
Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Џон А. Рајс,

2.

3.

Ернст Луц
Со помош на
Ханс П.
Бинсвангер,
Питер Хејзел и
Александер
Мекала
Д-р Анша
Шринивасан

слов на наставниот предмет

Математичка
статистика и
анализа на
податоци
Земјоделство и
Животната Средина
Перспективи на
постојниот развој во
руралните области
Прирачник
прецизно
земјоделство
Принципи
апликации

за Скопје

2009

и

Физиологија на растенијата со
физиолошко- биохемиски основи на

производството на тутун
Код

ПТД 103

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година /
семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Прва, прв семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Биљана Гвероска

Предуслови за извршување
на
запишана прва година на втор циклус
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено

завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
А.Б. И Рубин
ФизиологиÔ
Московског 1971

2.
3.

Saric M. i sar.
Brikner H.

4.

Stewarde C.F.

5.

Ţ. Popović

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
N.A. Maksimov
2.

M. Sarić, R.
Kastori I dr.

Втор семестар

селÍскохозÔйствен
ных растений. Том
XI . ФизиологиÔ
табака.
Fiziologija biljaka
Biohemie des tabace

о
университет
а
Novi Sad
Berlin

1979
1936 ;

Физиолошко биохемиске основе
обраде дуванске
сировине.
Fiziologija biljaka
VI izdanje

Београд(пре
вод).

1956

Naučna
knjiga ,
Beograd

1987

Наслов

Издавач

Година

Fiziologija bilja

Dnevnik ,
Novi Sad
Naučna
knjiga
Beograd

1961

Praktikum isz
fiziologije biljaka

1990

Наслов на наставниот
предмет

Систематика, класификација на
типови и сорти на тутун

Код

ПТД 104

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година /
семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Прва, втор семестар

Број на ЕКТС 10
кредити
проф. д-р Мирослав Димитриески
проф. д-р Ана Корубин - Алексоска

Предуслови за извршување
на
запишана прва година на втор циклус
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната програма: 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
S.Boroević,K.
Генетика
Нови Сад
1976

Boroević
2.

Костов Д.

Софија

1941-1943

3.

Маринковиќ Д. Генетика
и др.

Научна
книга
Београд

1982

4.

Петровска Д.

Генетика

Земјоделски
факултет,Ск
опје

1993

5.

С. Нотингам

Гените како храна
Превод. Влада на
Р. М

Zed. Books
Ltd.
Арс Ламина

2003
2010

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Горник Р.
2.

Димитриески
М. Мицеска Г,
Корубин
Алексоска А.

Citogenetics of the
genus Nicotiana

Облагородување на Прилеп
1973.
тутунот
Резултати со
Авторизитан
практични примери и
и трудови
шеми на
монохибридно,
дихибридно и
трихибриднио
наследување од
автентични сопствени
истражувања

3.

А. Тucović

Praktikum iz
genetike sa
oplemenjivanjem
biljaka

Građevinska
knjiga ,
Beograd

1975

4.

T. Doroszewska
and. all

Album of Nicotiana
species

Agencja
Reklamowa
Vena Art
Sp.z.o.Pulaw
y

2009

Наслов на наставниот
предмет

Оперативен менаџмент во
производството на тутун

Код

ПТД 105

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година /
семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Прва, втор семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

доц. д-р Силвана Пашоска

Предуслови за извршување
на
запишана прва година на втор циклус
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења потребни за
решавање на оперативни проблеми и носење рационални одлуки во процесот на
производството на тутунот.
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено

завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Мицески
Оперативен
Ацетони2014

2.

3.

Трајко,Пашовс
ка
Силвана,Никол
оски Круме
Ричард
Б.Чејс,Роберт
Ф.Џајкобс,Ник
олас
Ј.Аквилано
Ричард
Луек,Алфред
Озборн

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Хал Р.Верион

менаџмент и
финансиска
поткрепеност на
операциите
Оперативен
менаџмент за
конкурентска
предност

Прилеп

Превод од
Влада на РМ

2011

Претприемачки
алатки

Превод од
Влада на РМ

2013

Наслов

Издавач

Година

Микроекономијасредно нивосовремен пристап

Превод од
Влада на РМ

2010

Наслов на наставниот
предмет

Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

Код

ПТД 106

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година /
семестар
Наставник

Предуслови за извршување
на
предметот

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Прва, втор семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Биљана Гвероска,
проф. д-р Петре Ташкоски,
проф. д-р Весна Крстеска
запишана прва година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)

од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Пејчиновски
Земјоделска
Универзитет 2007

Ф.,
Митрев С.

фитопатологија

2.

Пејчиновски
Ф.,
Митрев С.

Земјоделска
фитопатологија
(специјален дел)

3.

Танасиевиќ Н.,
Симова-Тошиќ
Д., Анчев Е.

Земјоделска
ентомологија

4.

Tanasievic N.,
Ilic B.

Posebna
entomologija

5.

Костов, Т.

Хербологија.

6.

Димеска, В.

Хербологија на
тутунот

7.

Димеска В.,
Христовска И.,
Гвероска Б.,
Крстеска В.

Практикум по
заштита на тутунот
од болести,
штетници и
плевели.

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Министерство за
земјоделство,шу

Наслов

Гоце Делчев
ЈНУ
Институт за
јужни
земјодлеки
култури
Струмица
Универзитет
Гоце Делчев
ЈНУ
Институт за
јужни
земјодлеки
култури
Струмица
Универзитет
“Св. Кирил
и Методиј”Скопје;

2009

1987

Izdavacko
preduzece,
Gradevinska
Факултет за
knjiga
земјоделски
Beograd.
науки и
хранаСкопје.
ЈНУ
Институт за
тутунЈНУ
Прилеп.;
Институт за
тутунПрилеп.

1969

Издавач

Година

Листа на активни
Министерств
супстанции одобрени о за

2006.

2008.
2004

2015 / последна
ажурирана листа

марство и
водостопанство
на Р. Македонија
Фитосанитарна
управа

за употреба во
проиводите за
заштита на
растенијата во Р.
Македонија

2.

Анша
Ширивасан
(Ancha
Srinivasan)

3.

Ендру Добсон

4.

Ернст Луц

Прирачник за
прецизно
земјоделство
Принципи и
апликации
(Handbook of
Precision Agriculture)
Авторизиран превод
од англиското
издание публикувано
од CRC Press, part of
Taylor & Francis
Group LLC
Правда и животна
средина (Justice and
environment)
Авторизиран превод
Земјоделство и
животна средина
(Agriculture and the
environment,
perspectives on
sustainable rural
development)
Авторизиран превод

земјоделство
шумарство и
водостопанст
во на Р.
Македонија
Фитосанитар
на управа
НAMПРEС,
Скопје

2009

Arberia
Design,
Тетово

2009

Светска
Банка
Вашингтон,
Д.Ц.

2009

Трет семестар

Наслов на наставниот
предмет

Еколошки аспекти на производството на
тутун

Код

ПТД 201

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити
проф. д-р Валентина Пеливаноска,
доц. д-р Каролина Кочоска,
проф. д-р Весна Крстеска

Предуслови за извршување
Запишана втора година на втор циклус
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): 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).
Содржина на предметната програма: 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Изработена семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Милтон Мулев Заштита на
Ворлдбук
1997

животната средина
(одбрани поглавја)
2.

Узуноски М.

3.

Танчиќ Н.

4.

Костов Т.

Производство на
тутун
Физички, хемиски и
биолошки агенси
контамибације
землјишта.
Општо поледелство

Скопје

1985

Београд

1993

Скопје

1995

Практикум по
заштита на тутунот.
Прилеп

УКЛО НИТП

2004

Good Agricultural
Practices (GAP)
Guidelines GAP
Guide
No3FAO Guidelines
Good Agricultural
Practices for
Family Agriculture,
Departmental
Program on Food
and Nutritional
Наслов
Security, Antioquia,
Colombia, Project
TCP/3101/COL –
UTF/COL/027/COL

CORESTA

2005

FAO

2007

Издавач

Година

со агроекологија.
Практикум
5.

Димеска В.,
Христовска И.,
Крстеска
В.,Гверососка Б.

6.

CORESTA

7.

FAO

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број

1.

Џон Брејди

Управување со
животната средина
Прирачник на
IEMA.
EnvironmentalMang
ment in
Organizations,
Hendbook of IEMA
(одбрани поглавја)
Авторизиран прев
од

Eartscan UK
Македонско
издание
Коста
Абраш АДОхрид

2005

2.

Анша
Ширивасан
(Ancha
Srinivasan)

НAMПРEС
Скопје

2009

3.

Ернст Луц

Прирачник за
прецизно
земјоделство Прин
ципи и апликации
(Handbook of
Precision
Agriculture) Авто
ризиран превод од
англиското
издание
публикувано од
CRC Press, part of
Taylor & Francis
Group LLC
Земјоделство и
животна средина
(Agriculture and the
environment,
perspectives on
sustainable rural
development)

Светска
Банка
Вашингтон,
Д.Ц.

2009

4.

Вучиниќ М.,
Пешиќ В.

Еколошки аспекти
одрживе
полјопривреде

Београд

2001

5.

Министерство
за
земјоделство,ш
умарство и
водостопанство
на Р.
Македонија
Фитосанитарна
управа

Национална листа
на одобрени
производи и
активни
супстанции

Министерст 2015-до тековна
во за
земјоделство
шумарство и
водостопанс
тво на Р.
Македонија
Фитосанита
рна управа

Наслов на наставниот
предмет

Методологија на научноистражувачката
работа

Код

ПТД 202

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска

Предуслови за извршување
Запишана втора година на втор циклус
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со знаења од
методите на научноистражувачките работи
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Katz M. J.
From Research to
Springer
2009

2.

P. Kosso

3.

Сариќ Милоје.

4.

Баткоска Л

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Mаргот

2.

Нортхе, Џуди
Џевински
Боројевиќ С

Manuscript - A
Guide to Scientific
Writing
A Summary of
Scientific Method
Општи принципи
научног рада

Springer,
Heidelberg
Београд

2011

Методологија на
научноистражувачка

Скопје

2005

Наслов

Издавач

Година

Пишување со
смисла

Arberia
Design

2010

Методологија
експерименталног
научног рада

Раднички
универзитет
„Радивој
Чипранов“
Нови Сад

1975

1985

Наслов на наставниот
предмет

Технологија на производство на тутунски
расад

Код

ПТД 203

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

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

Предуслови за извршување
Запишана втора година на втор циклус
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со знаења од
различниоте начини на производството на тутунски расад
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Узуноски М.
Производство на
Скопје
1985
тутун.
2.
Димитар А.
Тјутјуно
Пловдив
1965

производство
3.

Tursic Ivan

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Наумоски К.

2.

3.
4.

Карајанков С.,
Арсов З.,
Кабранова Р.
Jovanović
Dobrivoje
Волтер Ларчер

5.

Издвоени
автори

6.

Бистрица
Николова

Nove tehnologije u
proizvodnji
presadnica
duhana,(plutujuci
sustav - float
system)

Zagreb

2000

Наслов

Издавач

Година

Современо
производство на
тутун

Скопје

1977

Практикум за
производство на
тутун
Priručnik za
proizvodnju duvana
Екофизиологија на
растенијата 6
издание, Превод
Одбрани трудови
од областа на
производството на
тутунот

Скопје

2007

Niš

2001

Просветно
дело, Скопје

2009

Влијание на некои
фолијарни средства
во производството на
тутунски расад,
магистерска работа

УКЛО,
НИТП

2013

Наслов на наставниот
предмет

Физиологија на растење и развиток на
тутунот со култура на ткива

Код

ПТД 204

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Мирослав Димитриески

Предуслови за извршување
Запишана втора година на втор циклус
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со процесите одговорни за
растење и развиток на растителната клетка, диференцијација, тотипотентност, култура
на ткива.
Содржина на предметната програма: 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),
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Кастори Р.
Физиологија
Нови Сад
1998
2.

Кефели В.И.

3.
4.

билјака,
Раст растениŸ,

Москва

1973

Сариќ М. и сор. Физиологија
билјака

Београд

1987.

Popovic Ţ .

Fiziologija bilja,
rastenje i razvice,

Naucna
kniga,
Beograd

1987.

Наслов

Издавач

Година

Практикум из
Физиологија билја
Вовед
во
агрономија
превод Влада на Р
.М.

Београд

1990

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Сариќ М. и сор
2.

К.С.Шифер
К.М.Монкада

Delmar
2008
Cengage
издание
Leaming
2011
МК.
Арс
Ламина

прво

Наслов на наставниот
предмет

Селекција на тутунот со семепроизводство

Код

ПТД 205

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Наставник

Број на ЕКТС 10
кредити
проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
проф. д-р Мирослав Димитриески
доц. д-р Милан Митрески

Предуслови за извршување
на предметот

Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)

од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Borojeviċ S.
Principi i metode
Ćirpanov,
1981
2.

Горник Р.

3.

Корубин Алексоска А,
Димитриески
M. и др.
Martinčiċ J.,
Kozumplik V.

4.

oplemenjivanja bilja Novi Sad
Облагородување на Тутунски
1973
тутунот
комбинат Прилеп
Практикум по
Институт за 2004
генетика, селекција тутун
и семеконтрола на Прилеп.
тутунот
Oplemenivanje bilja Poljoprivredn 1996
i fak. Osijek,
Agronomski
fak. Zagreb

5.

Miloševiċ M.,
Maleševiċ M.

Semenarstvo (Vol.1
& Vol.2)

NIRP &
NLIS, Novi
Sad

2004

6.

Најческа Ц.

Селекција на
растенијата со
семепроизводство

Земјоделски
факултет Скопје

1997

Наслов

Издавач

Година

Album of Nicotiana
species

IUN & GPIB, 2009
Pulawy

Quantitative
Genetics, Genomics
and Plant Breeding

CABI
Publishing,
New York

Ботаника на
желбата

(Random
2002
House)
Влада на
Република
Македонија
& МК на РМ
& МОН на
РМ

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Doroszewska T.,

2.

3.

Depta A.,
Czubacka A.
Manjit S. Kang
(editor)

Полан М.

2002

Наслов на наставниот
предмет

Основи на цитогенетика со генетика на
тутунот

Код

ПТД 206

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Наставник

Број на ЕКТС 10
кредити
проф. д-р Мирослав Димитриески
проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Ана Корубин - Алексоска

Предуслови за извршување
на предметот

Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на поконкретни знаења од
областа на цитогенетиката и генетиката на тутунот, кои се однесуваат на организација,
пренесување, експресија и еволуција на генетскиот материјал .
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)

од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Изработена семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
S.Boroević,K.
Генетика
Нови Сад
1976

Boroević
2.

Костов Д.

3.
4.

Маринковиќ Д. Генетика
и др.
Петровска Д.
Генетика

5.

С. Нотингам

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Горник Р.
2.

3.

Софија

1941-1943
1982

Гените како храна
Превод. Влада на
Р. М

Научна
книга
Земјоделски
Београд
факултет,Ск
Zed.
опје Books
Ltd.
Арс Ламина

Наслов

Издавач

Година

Прилеп

Горник Р.

Citogenetics of the
genus Nicotiana

Облагородување на
тутунот
Димитриески
Резултати со
М. Мицеска Г, практични примери
Корубин
и шеми на
Алексоска А.
монохибридно,
дихибридно и
трихибриднио
наследување од
автентични
сопствени
истражувања
КорубинПрактикум по
Алексоска А, генетика, селекција
М.Димитриеск и семеконтрола на
и Мицеска Г.и тутунот
др.,.

1993
2003
2010

Авторизитан Димитриески
и трудови
М. Мицеска Г,
Корубин
Алексоска А.

Институт за
тутунПрилеп

КорубинАлексоска
А,
М.Димитриески
Мицеска
Г.и
др.,.

Наслов на наставниот
предмет

Технологија на производство на
крупнолисни тутуни

Код

ПТД 207

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Наставник

Број на ЕКТС 10
кредити
проф. д-р Валентина Пеливаноска
проф. д-р Илија Ристески
доц. д-р Каролина Кочоска

Предуслови за извршување
на предметот

Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната програма: 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Hawks
N.S., Nacela proizvodnje Загреб
1994

Collins K.W.
2.

Поповиќ
Радован

3.

Jovanović
Dobrivoje

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Карајанков С.,

2.
3.

4.

Арсов З.,
Кабрамова Р.
Атанасов
Димитар
Туршиќ Иван
Крег С.
Шифер,
Кристин М.
Монкада

virdzinijskog
duhana.
Производнја
дувана типа
вирджинија
Priručnik za
proizvodnju duvana

Београд

2000

Niš

2001

Наслов

Издавач

Година

Практикум за
производство на
тутун
ТÓтÓнопроизводст
во
Нове технологије у
производнји
пресадница духана
Вовед во
агрономија:
храна,земјоделски
култури и животна
средина.

Скопје

2007

Пловдив,

1972

Скопје

2007

Арс,Ламина
ДОО,авторс
ки
права2011

2011

Наслов на наставниот
предмет

Интегрална заштита на тутунот од
штетници

Код

ПТД 208

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за извршување
на предметот

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Весна Крстеска
проф. д-р Петре Ташкоски
Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната програма: 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Танасиевиќ Н., Земјоделска
Универзитет 1987

Симова-Тошиќ
Д., Анчев Е.

ентомологија

2.

Tanasievic N.,
Ilic B.

Posebna
entomologija

3.

Димеска В.,
Христовска И.,
Гвероска Б.,
Крстеска В.

Практикум по
заштита на тутунот
од болести,
штетници и
плевели.

4.

Симова-Тошиќ
Д., Спасиќ Р.

Практикум из
посебне
ентомологије

5.

Крстеска В.,

Афидофагни
осолики муви
(Diptera Syrphidae)
на тутунот во
Прилепско.

6.

Филипоски К.,
Пеливаноска
В., Трајкоски Ј.

Практикум по
агротехника на
тутунот;

7.

Мулев М.

Заштита на
животната средина

“Св. Кирил
и Методиј”Скопје;
Izdavacko
preduzece,
Gradevinska
knjiga
Beograd.
ЈНУ
Институт за
тутунПрилеп.
Универзитет
“Св.
Климент
Охридски”Битола;
Универзитет
у Београду,
Полјопривре
дни
факултет
БеоградЗемун;
Докторска
дисертација.
Факултет за
земјоделски
науки и
хранаСкопје;
Институт за
тутунПрилеп.
Универзитет
“Св.
Климент
Охридски”Битола;
Ворлдбук,
Скопје

1969

2004.

1995.

2007.

2004.

1997

8.

Танасиевиќ Н.,
Симова-Тошиќ
Д., Анчев Е.

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Ширивасан А.

(Ancha
Srinivasan)

2.

Луц Е.

Земјоделска
ентомологија

Универзитет
“Св. Кирил
и Методиј”Скопје;

1987

Наслов

Издавач

Година

Прирачник за
прецизно
земјоделство
Принципи и
апликации
(Handbook of
Precision
Agriculture)
Авторизиран
превод од
англиското издание
публикувано од
CRC Press, part of
Taylor & Francis
Group LLC
Земјоделство и
животна средина
(Agriculture and the
environment,
perspectives on
sustainable rural
development)
Авторизиран
превод

НAMПРEС,
Скопје

2009

Светска
Банка
Вашингтон,
Д.Ц

2009

Наслов на наставниот
предмет

Интегрална заштита на тутунот од
болести

Код

ПТД 209

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за извршување
на предметот

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Биљана Гвероска
проф. д-р Петре Ташкоски
Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната 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.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено

завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Пејчиновски
Земјоделска
Универзитет 2007

Ф., Митрев С.

фитопатологија
(Општ дел)

2.

Мицковски, Ј.

Болести на
тутунот.

3.

Станчева Й.

Обща патология

4.

Mунтанола Цветковиќ

Општа микологија

5.

Димеска, В.

Хербологија на
тутунот.

6.

Димеска В.,
Христовска И.,
Гвероска Б.,
Крстеска В

7.

Димитров А.

Практикум по
заштита на тутунот
од болести,
штетници и
плевели.
Нарачник по
зашита на тјутјуна
от болести,
непријтели и
плевели.

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Министерство

за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство
на Р.

„Гоце
ДелчевˮШтип
ЈНУ
„Институт за
јужни
земјоделски
културиˮСтрумица
Стопански
весник,
Скопје
Pensoft,
Sofija
Научна
књига,
Београд
ЈНУ
Институт за
тутунПрилеп.
ЈНУ
Институт за
тутунПрилеп.

1984

2004
1990

2008

2004

Министерст
во за
земеделието
и горите
Фонд Тутун,
Пловдив.

2003

Наслов

Издавач

Година

Листа на активни
супстанции
одобрени за
употреба во
проиводите за
заштита на

Министерст 2015 / последна
во за
ажурирана
земјоделство листа
, шумарство
и
водостопанс

Македонија
Фитосанитарна
управа

растенијата во Р.
Македонија

2.

Анша
Ширивасан
(Ancha
Srinivasan)

3.

Ендру Добсон

4.

Ернст Луц

Прирачник за
прецизно
земјоделство
Принципи и
апликации
(Handbook of
Precision
Agriculture)
Авторизиран
превод од
англиското издание
публикувано од
CRC Press, part of
Taylor & Francis
Group LLC
Правда и животна
средина (Justice and
environment)
Авторизиран
превод
Земјоделство и
животна средина
(Agriculture and the
environment,
perspectives on
sustainable rural
development)
Авторизиран
превод

тво на Р.
Македонија
Фитосанита
рна управа
НAMПРEС,
Скопје

2009

Arberia
Design,
Тетово

2009

Светска
Банка
Вашингтон,
Д.Ц.

2009

Наслов на наставниот
предмет

Интегрална заштита на тутунот од
плевели и цветоносни паразити

Код

ПТД 210

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за извршување
на предметот

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Петре Ташкоски
проф. д-р Биљана Гвероска
проф. д-р Весна Крстеска
Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): 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.
Содржина на предметната програма: 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 препарати-хербициди; основи на
хербологија; плевелна вегетација во расадот и расадениот тутун; детерминирање и
хербарирање на плевелни видови во расадот и расадениот тутун.
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено

завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Димеска В.
Хербологија на
ЈНУ
2008

тутунот

2.

Kojić M.,
Šinţar B.

Korovi

3.

Костов Т.

Хербологија

4.

Димеска В.,
Христовска И.,
Гвероска Б.,
Крстеска В

Практикум по
заштита на тутунот
од болести,
штетници и
плевели.

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.
Министерство

Наслов

Листа на активни
за
супстанции
земјоделство,
одобрени за
шумарство и
употреба во
водостопанство проиводите за
на Р.
заштита на
Македонија
растенијата во Р.
Фитосанитарна Македонија
управа

Институт за
тутунПрилеп
Naučna
knjiga,
Beograd
Факултет за
земјоделски
науки и
хранаСкопје
ЈНУ
Институт за
тутунПрилеп.

1985

2006

2004

Издавач

Година

Министерст
во за
земјоделство
, шумарство
и
водостопанс
тво на Р.
Македонија
Фитосанита
рна управа
Авторизиран

2015 / последна
ажурирана
листа

НAMПРEС,
Скопје

2.

Димеска В.

Интегрална
заштита на тутунот
и предавања
од плевелни
растенија и
цветоносни
паразити (скрипта)

2008

3.

Анша
Ширивасан
(Ancha
Srinivasan)

Прирачник за
прецизно
земјоделство
Принципи и
апликации

2009

4.

Ернст Луц

Наслов на наставниот
предмет

(Handbook of
Precision
Agriculture)
Авторизиран
превод од
англиското издание
публикувано од
CRC Press, part of
Taylor & Francis
Group LLC
Земјоделство и
животна средина
(Agriculture and the
environment,
perspectives on
sustainable rural
development)
Авторизиран
превод

Светска
Банка
Вашингтон,
Д.Ц.

2009

Законска регулатива во производството на
тутун

Код

ПТД 211

Студиска програма

Производство на тутун

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор,трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за извршување
на предметот

Научен институт за тутун - Прилеп
втор циклус
Втора, трет семестар

Број на ЕКТС 10
кредити

проф. д-р Марија Србиноска
доц.д-р Наташа Здравеска
Запишана втора година на втор циклус

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со законските прописи од
производството и обработката на тутунот
Содржина на предметната 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
Методи на учење: Самостојна работа со континуирана соработка и консултации со
предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на посочена
литература
Вкупен расположив фонд на 10 ЕКТС*25 часа = 250
време
Распределба на
90+160=250
расположивото време
Форми на наставните
Предавања – теоретска
52 часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
38 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности Проектни задачи
30 часови
Самостојни задачи
40 часови
Домашно учење
90 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (Е)
од 61 до 70 бода
7 (шест) (D)
од 71 до 80 бода
8 (шест) (C)
од 81 до 90 бода
9 (шест) (B)
од 91 до 100 бода
10 (шест) (A)
Услов за потпис и полагање на
Изработена семинарска работа и спроведено
завршен испит
истражување од помал обем
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Анкетни листови за евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автори
Наслов
Издавач
Година

број
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Директива на
Европската
унија
Директива на
Европската
унија
Директива на
Европската
унија

DIRECTIVE
2014/40/EU

2014

Directive
2001/95/EC General
Product Safety
Directive
2003/33/EC
Tobacco Advertising

1995

Светска
здравсвена
Закон
за тутун(
организација
и
тутунски
WHO)
производи

WHO Framework
Convention on
„Службен
весник
tobacco control
на Република
Македонија“
бр.24/06, 88/08,
31/10, 36/11, 53/11,
93/13, 99/13, 164/13
и 151/14

Стандарди од
област на
тутунот

ISO TC 126 Tobacco and
tobacco products

Дополнителна литература
Ред.
Автори
број
1.

Наслов

Подзаконски акти
од Закон за тутун
и тутунски
производи

2003

Издавач

Година

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

Прилог бр. 4
1.

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
Гордана Мицеска

2.
3.
4.
5.

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

26.01.1961
VIII/1
Научен советник
Образование
Дипломиран
биолог
Магистер на
биолошки науки

1993

Доктор на билошки 2001
науки
Научен советник
2009
2014
Подрачје
поле
ПриродноБиологија 102
математички науки Растително
100
производство
Биотехнички науки 403
400

6.

Подрачје, поле и област на
Научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Природноматематички науки
100
Биотехнички науки
400

8.

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

Институција

9.

Година
1984

Биологија 102
Растително
производство
403

Научен институт за тутун Прилеп

Институција
ПМФ , Институтза
биологија
Скопје
ПМФ , Институтза
биологија
Скопје
ПМФ , Институтза
биологија Скопје
Научен институт
за тутун Прилеп
област
Физиологија
10207
Физиологија на
растенијата 40307,
генетика и
селекција на
растителното
производство
40308
Физиологија
10207
Физиологија на
растенијата 40307,
генетика и
селекција на
растителното
производство
40308
Звање во кое е
избран и
област
Научен советник,
Физиологија 10207
Физиологија на
растенијата 40307,
генетика и
селекција на
растителното
производство
40308

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 во
едногодишни Научен институт за
производството на тутун
тутун
3.

Генетика и селекција на тутунот

4.

Физиологија на растернијата со
фозолошко- биохемиски основи на
производството на тутун
Физиологија на растење и развиток на
тутунот со култура на ткива

5.

6.

7.

10.

Основи на цитогенетика на тутунот со
генетика 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

Биохемиски промени во
производството , обработката и
преработката на тутунот

Обработка и преработка на тутунотдвегодишни – Научен институт за
тутун
8.
Организација во
Агроменаџмент во тутунското
производствот на ориенталски тутун
стопанство – едногодишни - 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 тутун
биохемија на тутунот
и производи од тутун
2.
Одбрани поглавја од генетика и
Производство и обработка на тутун
селекција на тутунот
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 of Agriculturae
conspectus
dihaploid lines of oriental
scientificus (ACS)
tobacco obtained in vitro.
2009. Vol. 74, No 4
, p 305-308.
2.

Мицеска Г.

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

10.2.

3.

Miceska G., Dimitrieski M.

4.

Miceska

G.,

5.

Miceska

G.,

Morfološke

karakteristike 45 ti Hrvatski i 5 ti
Međunarodni
novih
linija
orientalnog
simpozij agronoma.
duhana tip prilep otporan na Opatija, 1519.02.2010. Zbornik
TMV.
radova . str. 466-469
.

Dimitrieski Investigation of some
quantitative traits in
M., Korubin - Aleksoska A.
autochthonous tobacco
Gveroska B.
varieties in R. of Macedonia.
Dimitrieski Acumulation of heavy metals
in various parts of prilep
M.,
Aleksoska
A.,
tobacco during its
Gveroska B. 2104.
development and growth. .

Тутун/Tobacco Vol.
64.No1-6,pp 1-4

Proceedings of X
jubilee national
scientific conference
with international
participation.Ecolog
y and health. 5 june
Plovdiv, Bugaria. p.
133-136.
6.
Gveroska B., Miceska G., . Use of Biopreparates in
Agribalkan , Balkan
Tobacco Protectionagricultural congres,
Dimitrieski M., Korubin
Contribution to Sustainable
8-11.09., Edirne,
Aleksoska A.
Agriculture.
Turcija. 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 и Министерството за
Димитриески М.,
другите индустриски
земјоделс
Мицеска Г.и сор.
култури
тво,
шумарств
ои
водостоп
анство
(19962000)
2.
Создавање на отпорни
Министерство за
Димитриески М.,
ориенталски сорти тутун на образование и
Мицеска Г.и сор.
обичниот мозаик вирус
наука (1997- 1999 )
раководител
( TMV )
3.
Формирање на лабараторија Министерството
Димитриески М.,
за култура на ткиво (in
за земјоделство,
Мицеска Г. и сор.
шумарство и
vitro)-Апликативен
водостопанство
проект
(1998-1999)
4.
Реонирање
и Министерството
Димитриески М.,
микрореонирање
(
во за земјоделство,
Мицеска Г. и сор.
услови на наводнување и шумарство и
сушни
услови)
на водостопанство

5.

10.3.

10.4.

11.

12.

Димитриески М.,
Мицеска Г.и сор.

постоечките
признати
ориенталски
сорти
во
тутунопроизводните
региони и реони
Создавање, испитување и
воведување на нови
полуориенталски сорти
тутун во приозводството на
Република Македонија

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1,
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.

(1999- 2000)

Министерство за
образование и
наука
(2001-2003)

Издавач / година

Издавач / година

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 of JCEA Vol.12(2011)
, N03p. 515-518.
androgenesis in tobacco .
2.

Miceska

Dimitrieski Investigation of some
quantitative traits in
M., Korubin - Aleksoska A.
autochthonous tobacco
Gveroska B.
varieties in R. of Macedonia.

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

3.

Dimitrieski M., Miceska G.

.Monohibrid dominant
inherrentance of TMV
resistance in some oriental
varieties of yaka tobacco.

5.

Dimitrieski M., Miceska G.

Monohybrid recessive

International journal
of Agriculture
inovatiions and
research. Volume 3 ,
Issue 3 ISSN(
Online)23191473.pp 792-794.
2014Impact factor
(UIF):1.1260, ICV
;5,82.
Tutun/Tobacco,

G.,

12.2.

12.3.

inheritace of the length of
Vol. 63 No1-6, p. 1growing period in some
7. 2013 .
oriental tobacco varieties.
5.
Dimitrieski M., Miceska G. Productional characteristics
Tutun/Tobacco,
of some oriental tobacco lines Vol. 63 No7-12.
resistant to black shank
2013.
(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.
Dimitrieski M., Miceska G. Monohibrid dominant
International journal
inherrentance of TMV
of Agriculture
resistance in some oriental
inovatiions and
varieties of yaka tobacco.
research. Volume 3 ,
Issue 3 ISSN(
Online)23191473.pp 792-794.
2014Impact factor
(UIF):1.1260, ICV
;5,82.
2.
Dimitrieski M. Miceska G. Recessive inheritance of the
IJRSB, Vol.3,Issue
length of growing period in
6,June 2015, pp 1-7
some oriental tobaccos by
. Impact factor
monohybrid an backcross
(SJIF):2.991,
methods
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Годин
број
собир/конференција
а
1
Miceska G., Dimitrieski Investigation of
49 Хрватски и 9
2014.
од 16Меѓународен
M., Korubin - Aleksoska some quantitative
21
traits in
симпозиум на
фебруа
A. Gveroska B.
autochthonous
агрономи . Дубровник. ри
tobacco varieties in
R. of Macedonia.
2

Miceska G., Dimitrieski Acumulation of
heavy metals in
M.,
Aleksoska
A.,
various parts of
Gveroska B.
prilep tobacco
during its
development and
growth. .

Proceedings of X jubilee 2014.
national scientific
conference with
international
participation.Ecology
and health. 5 june
Plovdiv, Bugaria. p.
133-136.
3.
Miceska G., Dimitrieski New lines of yaka
Agribalkan , Balkan
2014.
tobacco and their
agricultural congres, 8M.
morphological
11.09., Edirne, Turcija,
characteristics.
Agribalkan congress
book, p. 450.
Прилог бр. 4
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Мирослав Димитриески

2.
3.
4.
5.

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

01.06. 1954
VIII/1
Доктор на земјоделски науки
Образование
Година
Дипломиран
1979
земјоделски
инжинер
Магистер на
земјоделски науки
Доктор на
земјоделски науки
Подрачје
Биотехнички науки
(400)

6.

Подрачје, поле и област на
Научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Биотехнички науки
(400)

8.

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

Институција

9.

1990

Институција
Универзитет
“Св.Кирил и
Методиј” Скопје
Земјоделски
факултет

1995
Поле
Растително
производство
(403)
Поле Растително
производство
(403)

Научен институт за тутун -Прилеп

Област
Генетика и
селекција
(40308)
Индустриски
растенија
(40302),
Генетика и
селекција(40308)
, друго (40309)
Звање во кое е
избран и
област
Редовен професорНаучен 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.

Методологија на истражувачката
работа

8.

Биохемиски промени во
производството, обработка и
преработката на тутунот

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

9.

Организација на производството на
ориенталски тутун

Агроменаџмент во тутунското
стопанство

Примена на законската регулатива во
процесите на производството,прометот Агроменаџмент во тутунското
и откупот на тутунот
стопанство
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
производстводството на тутун
и производи од тутун
2.
Одбрани поглавја од генетика и
Производство и обработка на тутун
селекција
и производи од тутун
3.
Одбрани поглавја од
Производство и обработка на тутун
семепроизводство и доработка на
и 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.
Dimitrieski M., Miceska
variety of Prilep tobacco.
G.
61 No1-6,p. 5962.(2011)
2.
Investigation of the
Dimitrieski M., Miceska
Тутун/Tobacco,
G. Taskoski P.
resistance to blue mold
Vol. 62 No1-6, p. 30(Perenospora tabacina
35.,Prilep - 2012
Adam) and black shank
(Phytophtora parasitica var.
nicotinae) in someoriental
tobacco cultivars and lines
3.
Monohybrid
recessive Tutun/Tobacco,
Dimitrieski M., Miceska
inheritace of the length of Vol. 63 No1-6, p. 1G.
growing period in some 7., Prilep -2013 .
oriental tobacco varieties
4.
Monohibrid Dominant
IJAIR Vol. 3 Issue 3,
M. Dimitrieski, G.
Inherentance of TMV
ISSN (on line) 2319Miceska
Resistance in Some Oriental
1473,
p.
Varieties of Yaka Tobacco
792794.IJAIR:ICV:5
,82,
UIF:1,1260,
2014
10.

10.

5.

10.2.

10.3.

10.4.

Recessive inheritance of the
IJRSB, Vol.3,Issue
length of growing period in
6,June, pp 1-7 .
some oriental tobaccos by
Impact factor
monohybrid and backcross
(SJIF):2.991, 2015
methods
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Банка на гени кај тутунот и Министерството
Димитриески М.,
другите индустриски
за земјоделство,
Мицеска Г.и сор.
култури
шумарство и
раководител
водостопанство
(1996-2000)
2.
Создавање на отпорни
Министерство за
Димитриески М.,
ориенталски сорти тутун на образование и
Мицеска Г.и сор.
обичниот мозаик вирус
наука (1997- 1999 )
раководител
( TMV )
3.
Формирање на лабараторија Министерството
Димитриески М.,
за култура на ткиво (in
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agricultural production.
199, 2012
3.
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Agricultural Science, 20
(No 2) 2014, 29-40
2014
Environmental Engineering
and
Management Journal,
in press
Tobacco Vol.64, N°1-6, pp
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characteristics of the oriental str. 43-48, 2013
tobacco variety NS-7.
2.
Kalamanda Obrenija,
Some physical characteristics Acta Agriculturae Serbica
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Pelivanoska Valentina,
Jordanoska Biljana,
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на фосфор и калиум врз
Маргарита Наумоска
приносот и квалитетот на
Горанчо Пашоски
тутунот од типот басма и
џебел во прилепскиот реон
5.
Проучување на постојаната
и создавање на
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година

11.

12.

број
1,
2.
3.
4.
5.
10.4.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Chemical properties of
Scientific Тobacco
Jordan Trajkoski
Milan Mitreski
tobacco in some oriental
Institute, Tobacco
Valentina Pelivanoska
varieties from the type Prilep Vol.65, No 7-12,
Natasa Zdraveska
80-87, 2015
Robin Mavroski
2.
Technological Properties of
2nd International
Jordan Trajkoski
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Lake Ohrid - Assessment of
EAWAG, Swiss
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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)

Ministry of Education
and Science of
Republic of
Macedonia (2009 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), 14-

Macedonia
2.

3.

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

B. Jordanoska, T. Stafilov,
V. Pelivanoska

20/2012.

Assessment of the content of
chemical elements in soil and
its properties used for
tobacco cultivation in the
republic of Macedonia
Аccumulation and availability
of trace elements from soil
into oriental tobacco grown in
Маcedonia

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

Avaibility and
distribution of
some heavy metals
in different organs
of oriental tobacco
plants
Effects of
fertilization and

XXIII Congress of
Chemists and
Technologists of
Macedonia

2014

. 2nd Interantional
Symposium for

2015

J, Risteski I, Kochoska
K

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

irrigation of the
production
properties on semi
oriental tobacco
variety OtljaZlatovrv

Agricultural And Food,
ISAF

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
Силвана Пашовска
Дата на раѓање
23.11.1973
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научниот степен
Научен соработник
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1996
УКЛОстекнал со научен степен
економист
Битола,Економски
факултет-Прилеп
Магистер по
1999
УКЛОекономски науки
Битола,Економски
факултет -Прилеп
Доктор по
2005
УКИМекономски науки
Скопје,Економски
институт-Скопје
Научен соработник 2015
УКЛО-Битола,Научен
институт за тутун

Прилеп
6.

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
Научниот степен магистер

област
Економика на
претпријатијата(50323)
,Економика на
инвестиции(50324),Ма
ркетинг(50325) и
друго(50329)
Подрачје, поле и област на
Општествени
Економски Економика на
научниот степен доктор
науки(5)
науки(503) претпријатијата(50323)
,Економика на
инвестиции(50324),Ма
ркетинг(50325) и
друго(50329)
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е
се наведе институцијата каде
избран и
работи и звањето во кое е
област
избран и во која област
Научен институт за тутун Прилеп Научен соработник
Економика на
претпријатијата(5032
3),Економика на
инвестиции(50324),
Маркетинг(50325) и
друго(50329)
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.
Управување со квалитетот на тутунот
Обработка и преработка на тутун–
и производите од тутун
едногодишни и двегодишни
Научен институт за тутун
2.
Оперативен менаџмент во обработката Обработка на тутун– двегодишни
и преработката на тутунот
Научен институт за тутун
3.
4.

Подрачје
Општествени
науки(5)

Законски регулативи во обработката и
преработката на тутунот
Оперативен менаџмент во
производството на тутун

5.

Агропретприемништво

6.

Менаџмент во примарното
тутунопроизводство и обработката на
тутунот

7.

поле
Економски
науки(503)

Обработка на тутун-двегодишни
Научен институт за тутун
Производство на тутун-едногодишни
и двегодишни
Научен институт за тутун
Агроменаџмент во тутунското
стопанство-едногодишни
Научен институт за тутун
Агроменаџмент во тутунското
стопанство-едногодишни
Научен имститут за тутун

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
Издавач / година
Број
1,
Процес на промени во
Мицески
Yearbook,
Трајко,Силвана
Faculty of
маркетинг стратегијата и
Пашовска
Economics, Goce
структурата
Delcev University Stip, 4 (1). ISSN
1857- 7628 ,2012
9.3.

10.

2.

3.

Силвана Пашовска,Трајко
Мицески

The provision of quality of
enterprise's supply as a
basic factor for increasing
of the market share on the
global market.

Трајко Мицески,Силвана
Пашовска
Marketing strategy to
differentiate the offer.

4.

5.

Четврта
меѓународна
научна
конференција Меѓународен
дијалог Исток Запад. ISBN 978608-4689-04-1. 2013

Contemporary
management
challenges and the
organizational
sciences, 2. pp.
157-158. ISSN ISBN
978-608-4729-00-6 2013

Силвана Пашовска,Трајко
Мицески

Development trends of
tobacco production,
compared to the
production of wheat, corn
and sunflower.

Трајко Мицески,Силвана
Пашовска

Глобална маркетинг
конкуренција

Tobacco, 64 (7-12).
pp. 59-63. ISSN
0494-3244
,Scientific tobacco
institute-Prilep-2014
Меѓународна
конференција,
Промените во
глобалното
општество,
Европски
универзитет -

Скопје .-2013
6.
10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
2.
3.
4.
5.

10.3.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1,
Трајко Мицески,Силвана Corporate Financial Policy
Пашовска

10.4.

2.

Трајко Мицески,Силвана
Пашовска

Corporate management with
the processes of reproductive
connection, association and
profitable operation

3.

Силвана Пашовска,Трајко
Мицески

Developing a family business
(with reference to tobacco
production).

4.

Силвана Пашовска,Трајко
Мицески

Trading securities ( with
special reference to bonds).

5.

Трајко Мицески,Силвана
Пашовска,

Operations management and
financial support of
operations

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.

Издавач / година
ISBN 978-9989-27970-6
CIP
658.114:336.02(075.8
)
Печатница Ацетони
прилеп,2013
ISBN 978-99892797-1-3
CIP
005.742:005.72(075.8
)
Печатница Ацетони
Прилеп, 2013
ISBN 978-608-474600-3
CIP
334.772.24:[658.522:6
33.71(497.7)
Печатница Ацетони
Прилеп,2014
ISBN 978-608-474601-0
CIP 336.763
336.763.3(497.7)
Печатница Ацетони
Прилеп,2014
ISBN 978-9989-27978-2
CIP 005
Печатница АцетониПрилеп,2014
Издавач / година

11.

12.

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.
Силвана Пашовска,Трајко
Creating competitive
Scientific tobacco
Мицески
advantage in companies
institute Prilep,2013
through marketing research.
Companies.
2.

3.

Трајко Мицески,Силвана Creating comparative
advantage trought marketing
Пашовска
research companies
Силвана Пашовска,Љубен Alternative use of tobacco
Попоски

4.

12.2.

12.3.

Љубен Попоски,Силвана
Пашовска

Scientific tobacco
institute Prilep,2014
International journal
of current
research,maj 2016
International journal
of development
research,mart 2016

Anti- smoking campaigndecreasing or increasing trend
in cigarette consumption in
the Republic of Macedonia
and the region
5.
Трајко Мицески,Силвана Some aspects of the
Scientific
tobacco
Пашовска
sustainable development in
institute Prilep,2015
agriculture with reference to
tobacco production and
environmental protection
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.
Силвана Пашовска,Љубен Alternative use of tobacco
International journal
of current
Попоски
research,maj 2016
2.
Љубен Попоски,Силвана
Anti- smoking campaignInternational journal
Пашовска
decreasing or increasing trend of development
in cigarette consumption in
research,mart 2016
the Republic of Macedonia
and the region
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Годин
број
собир/конференција
а
1
Силвана
The correct approachЧетврта меѓународна
2016
Пашовска,Трајко
to the management конференцијаМицески
human resources asМеѓународен дијалог
a factor performance
исток-запад,Славјански
in modern operations
Университет,Св.Николе

2

Силвана
Пашовска,Трајко
Мицески

Marketing
strategy for offer
differentiation.

II International Scientific
Conference, Business
Academy Smilevski
November 2013 (coauthor)

2014

3.

Трајко Мицески
,Силвана Пашовска

International conference European University
Skopje,R.Macedonia

2013

4.

Трајко

Reengineering
as a method and
approach to
adaptation in
organizational
change
Different views
towards the
satisfaction
improvement of the
consumers based
on national and
global level

Меѓународна научна
конференција
Промените во
глобалното
општество,Европски
универзитетСкопје,2013год.

2013

Мицески,Силвана
Пашовска

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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
Каролина Кочоска
Дата на раѓање
20.09.1965
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научниот степен
Научен соработник
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1992
УКИМстекнал со научен степен
земјоделски
Земјоделски
инженер
факултет - Скопје
Специјалист по
1999
УКИМземјоделски науки
Земјоделски
факултет - Скопје
Магистер по
2006
УКЛО- Научен
земјоделски науки
институт за тутунПрилеп
Доктор по
2013
УКЛО- Научен
земјоделски науки
институт за тутунПрилеп
Научен соработник 2013
УКЛО- Научен
институт за тутунПрилеп
Подрачје, поле и област на
Подрачје
поле
област

Научниот степен магистер

7.

8.

9.

биотехнички науки
(4)

Област
(40308) - Генетика
и селекција на
растителното
производство) и
(40302) Индустриски
растенија (тутун)
Подрачје, поле и област на
биотехнички науки (403)
Област
научниот степен доктор
(4)
Растително
(40308) - Генетика
производство и селекција на
растителното
производство) и
(40302) Индустриски
растенија (тутун)
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е
се наведе институцијата каде
избран и
работи и звањето во кое е
област
избран и во која област
Научен институт за тутун Прилеп Научен соработник
– Доцент,
40308 и 40302
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.
Математичко-статистички методи во
Група – производство на тутун
научноистражувачката работа
(едногодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
2.
Математичко – статистички методи во Група – производство на тутун
научно истражувачката работа
(двегодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
3.
Еколошки аспекти во производството
Група – производство на тутун
на тутунот
(двегодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
4.
Технологија на производство на
Група – производство на тутун
крупнолистни тутуни
(двегодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
5.
Математичко-статистички методи во
Група – обработка и преработка на
научноистражувачката работа
тутун (едногодишни
последипломски студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
6.
Математичко-статистички методи во
Група – обработка и преработка на
научноистражувачката работа
тутун (двегодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
7.
Организација на производството и
Група- Агроменаџмент во тутунското
прометот на семенски материјал од
стопанство
(втор
циклус
тутун
едногодишни универзитетски студии
(403)
Растително
производство

)/ Научен институт за тутун - Прилеп
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
Издавач / година
Број
1.
Karolina Kocoska, Biljana
Monitoring
of
health Тутун / Tobacco,
Gveroska, Ilija Risteski
condition of basmak oriental Vol. 65, N0 7-12,
tobacco.
p.p.16-21,
ISSN
0352-3497.
University
St.
Kliment Ohridski –
Bitola,
Scientific
Tobacco InstitutePrilep,
R.
Makedonija/2015
9.3.

0.

Тутун / Tobacco,
Vol.65, No 7-12,
p.19-26, ISSN 04943244. Univesity St.
Kliment Ohridski –
Bitola, Scientific
tobacco institute –
Prilep, R. Macedonia
/ 2014
The Jornal.
Agriculture &
Forestry”, Vol. 59.
Issue 2: 73-81, 2013,
Podgorica. ISSN
0554-5579 Printed.
ISSN 1800-9492
Online

2.

Karolina Kocoska

Productional characteristcs of
some oriental varieties of
basmak tobacco

3

Ilija Risteski, Karolina
Kočoska, Marija Srbinoska

Directions and goals in the
selection of large-leaf
tobaccos in the Scientific
institute of tobacco PrilepRepublic of Macedonia

4.

Kabranova, I. Canev, Z. The physical characteristics Тутун / Tobacco,
Arsov, Kochoska. K.
of raw tobacco – Prilep Vol. 65, N0 1-6,
66-9/7.
p.p.49-53,
ISSN
0352-3497.
University
St.
Kliment Ohridski –
Bitola,
Scientific
Tobacco InstitutePrilep,
R.
Makedonija/2015

5.

12.

Kočoska,

Ilija Investgations
of
the
variability of quantitative
characters of oriental basmac
tobacco.

5th International
Scientific
Agricultural
Symposium
“Agrosym
2014”,
ISBN
978-99955751-9-9,
Jahorina
mountain (Bosnia),
23-26 October 2014.

10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
М. Димитриески, Г.
Создавање, испитување и
Министерство за
Мицеска, И. Ристески, И. воведување на нови
образование и
Нунески, М. Митрески, К. полуориенталски сорти
наука / 2001-2003
Кочоска, А. Шишкоски
тутун во производството на
Република Македонија
2.
3.
4.
5.

10.3.

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

Издавач / година

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.
Biljana Gveroska, Ilija
Results of the investigation
Тутун / Tobacco, Vol.62, No
Riateski, Karolina Kocoska on some bio – morphological 1-6, p.13-21, ISSN 0494characteritics of domestic and 3244Univesity St. Kliment
introduced varieties of burley Ohridski – Bitola, Scientific
10.4.

11.

Karolina
Risteski.

tobacco
2.

Ilija Risteski, Karolina
Kocoska

The influence of genotype on
yield, quality and economic
effects of burley tobacco

3.

Karolina Kočoska, Ilija
Risteski1, Romina
Kabranova2

Ratio between green and dry
mass in some varieties of
Yaka and Basmak tobacco.

4.

Slobodan Draţić1, Ilija
Risteski2, Kiril Filiposki2,
Karolina Kocoska2

Results of studies on recently
developed virginia tobacco
genotypes under different
growing conditions in serbia.

Тутун / Tobacco, Vol. 62, N0
1-6, str.03-08, ISSN 04943244, Univesity St. Kliment
Ohridski – Bitola, Scientific
tobacco institute – Prilep, R.
Macedonia / 2012 ISSN
0494-3244.

Comparative investigations of
some foreign and domestic
hibrid varieties of virginia
tobacco in the region of Prilep

Тутун / Tobacco, Vol. 61,N0
1-6, str. 03-09, ISSN 04943244, 2011. University St.
Kliment Ohridski – Bitola
Scientific Tobacco InstitutePrilep, R. Makedonija.

5.

6

12.2.

12.3.

tobacco institute – Prilep, R.
Macedonia / 2012
Тутун / Tobacco, Vol.63, No
1-6, p.29-35, ISSN 04943244Univesity St. Kliment
Ohridski – Bitola, Scientific
tobacco institute – Prilep, R.
Macedonia / 2013
Тутун / Tobacco, Vol.63,
N0 1-6, page. 29-35, ISSN
0494-3244, University St.
Kliment Ohridski – Bitola,
Scientific Tobacco InstitutePrilep, R. Makedonija./2013

Karolina Kocoska, Ilija
Risteski

Kočoska K. , Srbinoska M.
, Risteski I. , Kabranova R.,

Chemical properties of raw of Simpsium for Agriculture and
some basma tobacco varieties Food, 7-9 October 2015,
by belts. 2nd Internacional
Ohrid
,
Republic
of
Macedonija. ISBN 978-9989845-63-5 ( B.1 ), ISBN 9789989-845-63-2 ( B2) (booc of
abstracts).

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.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција
1.
Karolina Kočoska, Ilija
Results
in International scientific on-line
Risteski,
breeding of semi- jurnal ”Sciens&Technolgies” ,
oriental tobacco in Publisher Union of Scientists –
scientific
tobacco Stara Zagora. Volume IV;

Годин
а
2014

institute-Prilep.
2.

3.

4.

Karolina Kochoska, Ilija
Risteski,
Romina
Kabranova,
Milan
Smokvoski,
Natasha
Zdraveska
Karolina Kočoska, Ilija
Risteski.

Kočoska K. , Srbinoska
M. , Risteski I. ,
Kabranova R.,

5.

Risteski I., Kočoska K.

6.

Kocoska, Karolina.
Miceska, Gordana.
Gveroska, Biljana.

7.

Ilija Risteski,
Kočoska

8.

9.

Contraction of leaf
during drying of
some oriental
tobacco varieties
Results of the
investigations of
productional
properties of some
introduced varieties
and domestic lines of
burley tobacco.
Chemical properties
of raw of some
basma
tobacco
varieties by belts. 2nd
Internacional
Results
of
investigations
of
introduced
and
domestic
varieties
and lines of Virginia
tobacco in the region
of Prilep in 2012 and
2013.
PAA
as
an
alternative solution
for
control
in
tobacco seedlings.

Karolina Biomorfological
traits in some
Virginia tobacco
varieties and lines in
the region of Prilep.
Karolina Kocoska, Ilija
Results of the
Risteski
investigations of
morpho-biological
and productional
properties of some
domestic and foreign
varieties of oriental
tobacco.
International
simposium for
agriculture and food.
Karolina Kočoska, Ilija Results of the
Risteski.
investigations of
productional
properties of some
introduced varieties
and domestic lines of

nibber 6; 2014 page. 43-46. (
труд во Меѓународно
Section 5 Field Crop Production 2015
at the 50th Croatian & 10th
International Symposium on
Agriculture, to be held in
Opatija, February 16 - 20, 2015
International scientific
2014
conference. 70 yers Tobacco and
tobacco products institute,
Plovdiv, 13-14 November, 2014.

Simpsium for Agriculture and 2015
Food, 7-9 October 2015, Ohrid ,
Republic of Macedonija.
2nd Internacional Simpsium for 2015
Agriculture and Food, 7-9
October 2015, Ohrid , Republic
of Macedonija.

XI–th Scientific Conference 2016
with International Participation
"Ecology and Health"9-10.06.
2016. Plovdiv, Bugarija.
International scientific on-line
2014
jurnal ”Sciens&Technolgies” ,
Publisher Union of Scientists –
Stara Zagora. Volume IV;
nibber 6; 2014 page.38-42.
International simposium for 2012
agriculture and food. XXXVII
faculty-economy meeting. IV
Maceronian simposium for
viticulture and wine production,
VII simposium for vegetable
and flower production. 635- 642
page. 12-14 december 2012,
Skopje,

International scientific
2014
conference. 70 yers Tobacco and
tobacco products institute,
Plovdiv, 13-14 November, 2014.

burley tobacco.

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

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
Наташа Здравеска
Дата на раѓање
22.08.1978
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор по земјоделски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
2002
УКИМ Земјоделски
стекнал со научен степен
земјоделски
факултет - Скопје
инженер
Магистер
по
2007
ЈНУ Институт за
земјоделски науки
тутун - Прилеп
Доктор
по
2016
УКЛО
Научен
земјоделски науки
институт за тутун Прилеп
Подрачје, поле и област на
Подрачје
поле
област
Научниот степен магистер
Педологија 40100
Плодност
на
(401) Наука за земјиштето
и
(4) Биотехнички
земјиштето
и фертилизација4010
науки
хидрологија
5
Минерологија
на
земјиштето 40109
Подрачје, поле и област на
(4) Биотехнички
(403) Растително Индустриски
научниот степен доктор
науки
производство
растенија (40302)

8.

9.

Друго (40209)
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
работи и звањето во кое е
УКЛО Научен институт за тутун - Научен соработник –
избран и во која област
Прилеп
Доцент
Област
Индустриски
растенија (40302) и
Друго (40209)
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.
Технологија
на
обработка
и Обработка и преработка на тутун –
преработка на тутунската суровина
едногодишни универзитетски студии
НИТП
2.
Хемија на тутунските производи и Обработка и преработка на тутун –
тутунскиот чад
едногодишни универзитетски студии
НИТП
3.
Обработка и преработка на тутун –
Подготовка на тутунски мешавини
едногодишни универзитетски студии
НИТП
4.
Технологија на производство на Обработка и преработка на тутун –
реконституиран тутун
едногодишни универзитетски студии
НИТП
5.
Хемија на тутунските производи и Обработка и преработка на тутун –
тутунскиот чад
двегодишни
универзитетски
студии
НИТП
6.
Обработка и преработка на тутун –
Подготовка на тутунски мешавини
двегодишни
универзитетски
студии
НИТП
7.
Технологија на производство на Обработка и преработка на тутун –
реконституиран тутун
двегодишни
универзитетски
студии
НИТП
8.
Технологија на производство на Обработка и преработка на тутун –
цигари
двегодишни
универзитетски
студии
НИТП
9.
Репроматеријали во обработката и Обработка и преработка на тутун –
преработката на тутун
двегодишни
универзитетски
студии
НИТП
10.
Контрола на квалитетот на тутунот и Агроменаџмент во тутунското
тутунските производи
стопанство – едногодишни
универзитетски студии НИТП
11.
Законска
регулатива
во Производство на тутун - двегодишни
производството на тутун
универзитетски студии НИТП
9.3.
Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Број
1,
Влијание на должината на
филтерните отсечоци врз
Здравеска, Н.
составот на чадот од
цигарите
2.
Necessary hygienic-technical
measures in the postharvest
treatment of tobacco.
Zdraveska N., Krsteska V.

3.

Киркова С., Србиноска
М., Здравеска Н.

4.

Истражување
на
ефикасноста на хартиените
филтри за цигари
The Effects of thermal
treatment on the quality of
oriental tobacco.

Zdraveska N., Srbinoska
M., Kirkova S.

5.

Zdraveska N., Kirkova S.

10.2.

Effect of some Physical
indicators on the content of
the nicotine, tar and CO in
tobacco smoke.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Ред.

Издавач / година
“Тутун” 7-12, 105-110,
2011 Научен институт
за тутун - Прилеп.
Journal
of
hygienic
engineering and design,
European
Hygienic
Engineering & Design
Group, Review paper,
289-292, 2011.
“Тутун” 7-12, 265-271,
2012 Научен институт
за тутун - Прилеп.
International Conference
on
BioScience:
Biotechnology
and
Biodiversity – Step in the
future – The Forth Joint
UNS – PSU Conference
Novi Sad, Serbia, 2012.
ISBN 978-86-80417-400.
ЮБИЛЕЙНА
МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„70
ГОДИНИ ИНСТИТУТ
ПО
ТЮТЮНА
И
ТЮТЮНЕВИТЕ
ИЗДЕЛИЯ“. 2014 ISBN
978-954-702-103-7.
Издавач / година

Број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3.

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

Издавач / година

број
1,
2.
3.
4.
5.
10.4.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Автори
Наслов
Ред.

Издавач / година

број
1.

11.

12.

Филипоски, К. Митрески, М.
Пеливаноска, В. Здравеска, Н.
Божиноски, М. Јанчески, С.
Елези, А. Симоска-Бошкова, В.

Анализа на мерилата за
квалитативна и квантитативна
процена на суровиот тутун во
лист во Р. Македонија

“Тутун” 7-12. 79-85(2011)
Научен институт за тутун Прилеп. ISSN 0494-3244

2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
11.2.
11.3.
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.
2.
3.
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

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1
2
3.

