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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма Обработка и преработка на тутун 

Универзитет 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - 

Битола 

Единица на универзитетот Научен институт за тутун - Прилеп 

Научно поле 

403 – Растително производство   

402 – Заштита на растенијата 

221 – Технологија на прехранбени 

производи   

Научна, стручна или уметничка област 
Индустриски култури (тутун) 

Обработка и преработка на тутун 

Вид на студии 

Втор циклус на едногодишни 

академски универзитетски студии по 

Обработка и преработка на тутунот. 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 60 ЕКТС кредити  

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  

Магистер по земјоделски науки – група 

Обработка и преработка на тутун 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  

MSc in Agriculture (Master in 

Agriculture) 

Времетраење на студиите (во години) 1 годинa 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2017/2018 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 
5  

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски и англиски јазик 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
За 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 

Назив на високообразовната установа Научен институт за тутун - Прилеп 

Седиште „Кичевска“ бб, 7500 - Прилеп 

Веб страница www.tip.edu.mk 

Вид на високообразовната установа 
Научна високообразовна установа – членка на 

УКЛО 

Податоци за основачот (на приватната 

високообразовната установа) 
– 

Податоци за последната акредитација 

Одбор за акредитација и евалуација на 

високото образование – Решение бр.  

12-158/2  од 26.04.2012 

Студиски и научно-истражувачки 

подарачја за кои е добиена акредитација 

Научно подрачје:  

Биотехнички науки – 4, 

Техничко-технолошки науки – 2   

Единици во состав на високообразовната 

установа 

Во состав на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола: 12 единици (10 

факултети, 1 висока школа и 1 институт) и 2 

придружни членки 

Студиски програми што се реализираат 

во единицата која бара проширување на 

дејноста со воведување на нова/и 

студиска/и програма/и 

- 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 

• Технологија на производство и  

обработка на тутун и производи од тутун                          

(180 ЕКТС)  

Податоци за меѓународна соработка на 

планот на наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите 

Научниот институт за тутун има остварено 

плодна меѓународна соработка со бројни 

академски и научноистражувачки установи и 

институции. Исто така, со странските 

http://www.tip.edu.mk/
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компании преку стопанските субјекти во  Р. 

Македонија од областа на тутунот. 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

Две конференциски сали - 150 седишта), 

Експериментално поле - 20 ha  

Четири акредитирани лаборатории, 

Биолочка лабораторија (in vitro)  

Биолочка лабораторија (стакленик)  

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

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.   

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

10  

 

Број на студенти (првпат запишани) 2 

Број на лица во наставно-научни, научни 

и наставни звања 
15 

Број на лица во соработнички звања – 

Однос наставник: студенти (број на 

студенти на еден наставник) за секоја 

единица одделно 

 

1 : 0,133   

Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

Студирањето на  втор циклус студии на двете 

студиски програми во Научниот институт  за 

тутун - Прилеп е во согласност со 

Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на 

втор циклус  студии на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола. 

Фрекфенција на самоевалуциониот 

процес (секоја година, на две години, на 

три години) 

 

Секоја година / три години на ниво на 

Универзитет 
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Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

Извештај за надворешна евалуација од 

Агенцијата за евалуација на високото 

образование на Република Македонија од 

7.12.2006.   

Други податоци кои установата сака да 

ги наведе како аргумент за нејзината 

успешност  

Меѓународната соработка на Научниот 

институт за тутун-Прилеп со  академски 

установи и бројни научноистражувачки 

институции  постојано се развива. 

Соработката  од областа на наставата е 

континуирана и сознанијата, кои постојано се 

збогатуваат, се од особена корист за 

студентите.  

Договор за билатерална меѓунардна 

соработка, 

Р. Бугарија 

Р. Србија   

 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА 

НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПЕИЛЕП 

 

На седницата на Научниот совет на Научниот институт за тутун – Прилеп, 

одржана на 3.02.2012 година, беше разгледан и, со Одлука бр. 16-58/1 усвоен предлогот за  

реакредитација на студиската програма Обработка и преработка на тутун со измените и 

дополнувањата на Законот за високото образование (втор циклус на едногодишни и 

двегодишни академски универзитетски студии). 

[Да се вметне скенираната одлука]  

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, 

одржана на  хх.хх.2016  , со одлука бр.  ХХ-ХХХ/Х , беше усвоена предлогот за  

реакредитација на студиската програма ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН со 
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измените и дополнувањата на Законот за високото образование (втор циклус на 

едногодишни и двегодишни академски универзитетски студии) 

[Да се вметне скенираната одлука]   

 

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 Обработка и преработка на тутун имаат работни кабинети со вкупна површина 
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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.  

Во Прилог бр 1. е доставена скенирана документација за просторот за изведба на 

студиската програма што го поседува Научниот институт за тутун – Прилепи.  

  

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 LCD проектори, 2 скенери, 30 печатачи, фотокопир и друго. 

 

Лабораториската опрема е прикажана табеларно: 

 

Вид на опрема Намена Количина 

(парчиња) 

Автоклав Автоклавирање на подлоги 1 

Стерилизатор Сушење и стерилизирање 1 

Ламинарна комора 
Обезбедува безбедни услови за работа со 

растителен материјал 
2 

Инкубатор Инкубација и времено одржување на чисти 1 
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култури од микроорганизми 

ʹРтилиште (инкубатор) Одредување на ʹртливоста на семе 1 

ELISA читач Читач на микротитарски плочи 1 

Вортекс Мешалка за краткотрајно мешање  1 

Магнетна мешалка 
континуирно мешање на рaствори со 

магнетно стапче 
3 

рН метар 
Мерен инструмнет за одредување на рН 

вредност на раствори 
3 

Делител на семе Фракциона поделба на семе 1 

Микроскоп со камера 
Микроскопски преглед на објекти со можност 

за фотографирање 
1 

Бинокулар со камера 
Макроскопски преглед на објекти со можност 

за фотографирање 
1 

Бинокулар  Макроскопски преглед на објекти 1 

Аналитичка вага Мерење на помала маса 7 

Техничка вага Мерење на маса 4 

Сушница Конвективно сушење  4 

Термостат Термостатирање на одредена температура 4 

Дестилатор со водена пареа Дестилирање 4 

Решо за согорување Согорување на материјал 3 

Микробранова печка за 

согорување 
Разградување на материјал со микробранови 1 

Водено купатило Загревање, концентрирање и сушење 4 

Влагомер Одредување на апсолутна влага 2 

Електричен млин Гранулуирање на материјал 3 

Лабораториска клацкалка Мешање на раствори 2 

Термохигрометар 
Одредување на влажност и температура во 

амбиентот 
1 

Барометар Одредување на атмосферски притисок 1 

Шутелапарат Одредување на степен на каталазна активност 1 

Машина за пушење Автоматски пушач на тутунски проиаводи 1 

Автоматска вага за 

сортирање на цигари 
Сортирање на цигари според маса 1 

Апарат за одредување на 

влага поКарл Фишер-
Одредување на вода во кондензат 1 
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Титратор 

Апарат за одредување на 

отпор на повлекување на 

цигари и филтер стапчиња 

Одредување на опор на повлекување 1 

Апарат за одредување на 

CO/CO2 

Одредување на волумнески удел на јаглроден 

монокси и диоксид 
1 

Гасен хроматограф со 

пламенојонизационен 

детектор 

Разделување на компонети и идентификација 1 

Атомски апсорпционен 

спектрометар со графитна 

печка 

Одредување на концентрација на елементи 1 

Апарат за пречистување на 

вода со реверзна осмоза 
Пречистување на вода 1 

Пламенфотометар Одредување на концентрација на елементи 2 

UV VIS Спектрофотометар Спектроскопска анализа на на соединенија 1 

Компутери Обработка на податоци 15-20 

Мултифункциски печатачи Печатење скенирање на документи 2 

Компјутеризирана 

метеоролошка станица   

Софтверски прием и превземање на 

метеоролошки податоци 
1 

 

Лабораториската 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 (2 простории); 

- Лабораторија за ентомолошки истражувања;   

- Лабораторија за култура на ткиво (In vitro); 

- Биолошка лабораторија со два стакленика;  
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Исто така, Научниот институт за тутун - Прилеп располага со: 

- Ген банка (за тутун и други индустриски култури), со две современи ладилни 

комори (една за активно чување на референтни примероци од семенски материјал, а 

втората за долгорочно чување на примероците, и  

- Современа метеоролошка станица. 

 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Финансирањето  на  студиската  програма  ќе  се  врши  според  Законот  за 

високо  образование  и  ќе  се  реализира  во  најголем  дел  со  постојните кадровски, 

технички и  просторни ресурси што ги поседува Научниот институт за тутун – Прилеп 

(самофинансирање), и  нема  да  бара  дополнителни  финансиски оптоварувања  на  

буџетот  на  Република  Македонија. 

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 Одлуките на Научниот совет на институтот во согласност со правилникот. 

 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Наставен кадар за групата “Обработка и преработка на тутун” -          

втор циклус на едногодишни академски студии 
Ред. 

број. Наставник 

Наставно-

научно 

звање 

Предмет Инст. 

1. 
Проф. д-р Ана Корубин - 

Алексоска 

Редовен  

професор 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

НИТ 
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2. Проф. д-р  Златко Арсов 
Редовен  

професор 

Технологија на обработка и 

преработка на тутунската 

суровина 

Технологија на производство на 

тутунски производи 

Подготовка на тутунски 

мешавини 

ФЗНХ 

3. Проф. д-р Марија Србиноска 
Редовен  

професор 

Технологија на производство на 

тутунски производи 

Хемија на тутунските производи 

и тутунскиот чад 

Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 

НИТ 

 

4. Доц. д-р Наташа Здравеска Доцент 

Технологија на обработка и 

преработка на тутунската 

суровина 

Хемија на тутунските производи 

и тутунскиот чад 

Подготовка на тутунски 

мешавини 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

НИТ 

5. Проф. д-р Биљана Гвероска 
Редовен  

професор 

Методологија на 

научноистражувачката работа 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 

НИТ 

 

6. Проф. д-р Весна Крстеска 
Редовен  

професор 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 
НИТ 

7. Проф. д-р Петре Ташкоски 
Редовен  

професор 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 
НИТ 

8. Проф. д-р  Илија Ристески 
Вонреден 

професор 

Математичко-статистички 

методи во научноистражувачката 

работа 

 НИТ 

 

9. Доц. д-р Каролина Кочоска Доцент 

Математичко-статистички 

методи во 

научноистражувачката работа 

НИТ 

10. Доц. д-р Силвана Пашоска Доцент 
Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 
НИТ 
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11. 
Доц. д-р  Билјана Јорданоска 

Шишкоска 
Доцент 

Методологија на 

научноистражувачката работа 

Математичко-статистички 

методи во научноистражувачката 

работа 

НИТ 

НИТ - Научен институт за тутун – Прилеп, ФЗНХ -  Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје, 

ЕФШ – Економски факултет – Штип 

 

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) 

- Проф. д-р Валентина Пеливаноска   (Решение бр. 13-155/3 од 11.02.2016) 

- Проф. д-р Марија Србиноска   (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016) 

- Проф. д-р Биљана Гвероска   (Решение бр. 13-155/5  од 11.02.2016) 

- Проф. д-р Весна Крстеска (Решение бр. 13-155/7  од 11.02.2016) 

 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 
 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по 

одредени предмети од студиската програма се дадени во Прилогот бр.2. 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно 

истражувачките подрачја, полиња и области, студиската програма припаѓа во: 
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Научно -истражувачко 

подрачје  

 

Научно поле: 

 

 

Научни области: 

 

Биотехнички науки 4 
Растително производство 

403 

Индустриски растенија -  

40302 

Друго - 40309 

 
Заштита на растенијата   

402 

Фитопатологија - 40200 

Ентомологија - 40201 

 

Техничко-технолошки 

науки – 2  

Технологија на 

прехранбени производи – 

221 

 

Друго (Обработка и 

преработка на тутун) – 22108  

 

 

Опшествени науки 5 

 

Организациони науки и 

управување (менаџмент) 

506 

Менаџмент во аграрот - 

50616 

 

 

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 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУНОТ  

Студиската  програма Обработка и преработка на тутун профилира  кадри за 

потребите на тутунското стопанство и бизнис секторот во согласност  со  концептот  на  

модерното  универзитетско  образование, според кој студентите се стекнуваат со знаења 

и вештини за  работење во повеќе сфери од општественото живеење.   

Основните цели кои се поставени при создавањето на студиската програма по 

Обработка и преработка на тутун од втор циклус се: 



Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола   

Научен институт за тутун - Прилеп 

16  

____________________________________________________ 

Елаборат за повторна акредитација на студиската програма „Обработка и преработка на тутун"   

 

 

 

 

- Профилирање на кадри  оспособени да менаџираат со комплексниот процес на 

тутунското стопанство, 

- Ообезбедување 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. 

Тутунот е најзначајната индустриска култура за Република Македонија. Важноста 

на тутунот како земјоделска култура произлегува од фактот што неговото просечно 

производство во примарниот сектор изнесува над 23.000 тони, од коешто дел се троши во 

земјата, а поголем дел се извозува. Анализирајќи ги податоците за вкупниот извоз од 

агрокомплексот, тутунот е водечки извозен производ. Тој, во рамките на вкупниот извоз 

од агрокомплексот, учествува со над 25% или близу 80 милиони долари. Исто така, 

тутунот е доминантен производ (покрај овошјето и пијалоците) што формира позитивен 

трговски биланс од агрокомплексот, со речиси минимални девизни издатоци за набавка на 

увозни репроматеријали заради нормално одвивање на процесите. 

Имајќи го предвид наведеното стопанско значење на тутунот, како и релативно 

добрите природни услови, постои реална можност за перспективно зголемување на 

производството на тутун  до 35.000 тони, како и зголемување на производството на цигари 

и искористување на капацитетите на фабриката за цигари.   

Тутунот за Република Македонија има, покрај другото, и социјален карактер, 

поради неговата трудоинтензивност.  

Тутунот е значаен поради тоа што главно е ориентиран за извоз, а потоа за 

задоволување на домашните потреби од тутун и тутунски производи. Но, со влегувањето 

на Република Македонија во Светската трговска организација (2003 година) осетно се 

зголеми конкуренцијата на домашниот пазар, каде што, само со квалитетни производи 

може да се натпреваруваме со конкурентните фирми. Во исто време сé повеќе се засилува 

конкуренцијата на пазарот на трудот, каде што само квалитетните кадри ќе опстанат во 

постојаната борба за егзистенција. 
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Оттука, произлегува и долгорочната потреба за потесното специјализирање на 

кадри кои би дале придонес во имплементирањето на современите научно-истражувачки 

методи во производството, обработката и преработката на тутунот.  

Имајќи го предвид недостатокот на ваков профил на кадри, а во услови кога 

обработката и преработката на тутунот претставува најдоходовна стопанска гранка на 

македонската економија, сметаме дека понудената наставна програма е доста атрактивна. 

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 во повеќе сфери на општественото живеење, 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. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

Студиската програма Обработка и преработка на тутунот постојано одржува 

континуитет на развој како во научноистражувачката така и во образовна смисла и зазема 

свое место во високообразовните сфери на Република Македонија  Студиската програма е 

во склад со современите светски достигнувања и потребите на домашните субјекти со 

соодветни профили. Предметните содржини овозможуваат едукација за решавање на 

прашања од областа на обработката и преработката на тутунот. Наставниот кадар 

постојано се усовршува, следејќи ги современите светски достигнувања. При изборот на 

наставниот кадар во звања, во целост се задоволени барањата од Законот за 
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научноистражувачка дејност и Правилникот за единствените критериуми и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Постојаното осовременување на 

лабораториите со опрема (апарати, инструменти и др.), проширувањето на меѓународната 

соработка, како и вклучувањето на студентите во научноистражувачка дејност во 

Институтот бележи постојан пораст. Опитното поле и лабораториите за изведба на 

практична настава се моќен адут за изведување на практичната настава и изработката на 

магистерските трудови. Низ студиите студентите се поттикнуваат на конструктивен 

натпревар меѓу различните идеи и пристапи и со тоа Универзитетот и Институтот 

обезбедуваат научен и стручен подмладок.  

Студиската програма Обработка и преработка на тутунот е во согласност со 

програмите на следниве европските високообразовни институции: Агрономски факултет , 

Чачак (www.afc.kg.ac.rs), Faculty of Agriculture and forestry – University of Helsinki 

(www.helsinki.fi), Samara state Agricultural Academy (www.ssaa.ru), Aristotle University of 

Thessaloniki (www.auth.gr), Universidad de Almeria – Master en Biotechnologia  Industrial y 

Agroalimentaria (www.cms.ual.es), Escuela technica Superior de ingenieria Agronomica 

(www.centro.us.es). 

Моментално постојат ограничувања во можностите за „on line“ следењето на 

наставата и студирањето, чија реализација ќе биде цел на нашата студиска програма во 

блиска иднина. 

 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Знаења и разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое 

се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи 

и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 

компаративни и критички перспективи во научното поле според 

http://www./
http://afc.kg.ac.rs/
http://www.helsinki.fi/
http://www.ssaa.ru/
http://www.auth.gr/
http://www.cms.ual.es/
http://www.centro.us.es/
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соодветна методологија. 

Разбирање на одредена област и познавање на тековните 

прашања во врска со научните истражувања, како и способност 

за употреба на проширено и продлабочено знаење. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Применува методологии соодветни за решавање на сложени 

проблеми што обезбедува можност за оригиналност во примената 

на сопствени идеи во научноистражувачката работа. 

Има способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, и идеи од релевантни  податоци и 

истражувања. 

Способност за 

проценка 

Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 

објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Донесување   соодветна   проценка  земајќи  ги  предвид личните, 

општествените, научните  и етичките аспекти. 

Комуникациски 

вештини 

Способност за размена на предлози и заклучоци, аргументирани 

и рационално поткрепени.  

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со 

нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија.  

Презема поделена одговорност за колективни резултати. 

Вештини на учење 

Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и 

учење со висок степен на независност. 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што 

покажува професионален пристап во работата или професијата. 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми. 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките 

на полето на студирање. 
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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, полето на заштита на 

растенијата и полето на растителното производство. 

Покажува  кохерентно  познавање  на  основните  теми  во 

областа  на технологијата на обработката и преработката на 

тутун, хемиските и биохемиските промени на тутунската 

суровина, производството на тутунските производи, заштитата на 

тутунот и тутунските производи, методологија на 

научноистражувачката работа, математичко-статистичка 

обработка на добиените резултати од испитувањата и друго.   

Покажување  и  проширено и продлабочено знаење од 

проучуваната област. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Способност за примена на соодветни методологии при 

изведување на научноистражувачки испитувања во 

лабораториски услови и производниот процес.    

Способност за прибирање, анализирање и презентирање 

информации од изведените лабораториски   научно-

истражувачки испитувања во областа на обработката на тутунот и 

тутунските производи, во создавање на нови тутунски хармани за 

тутунски брендови, 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 тутунски блендови и 

производство на нови марки цигари со врвен квалитет за 

задоволување на вкусовите на пушачите. Ефикасност во 

менаџирањето на  процесот на производство на тутунски 
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производи. 

Способност за 

проценка 

Способност за проценување на потребите на пазарот за создавање 

на нови блендови и марки на цигари. Проценување на потребните 

количини тутунски производи за домашниот и странскиот пазар.  

Имплементирање на знаењето за хемиските и биохемиските 

промени на тутунската суровина во процесот на производство на 

тутунски производи,  притоа  земајќи  ги  предвид  релевантните 

лични, општествени, научни и етички аспекти. 

Комуникациски 

вештини 

Способност за размена на заклучоци и предлози, аргументирани 

и рационално поткрепени со резултати од научноистражувачки и 

лабораториски испитувања, според поставените методологии. 

Способност да комуницира и да споделува идеи поткрепени со 

решенија, како со стручната фела од  тутунското стопанство така 

и со целокупната општествена јавност. 

Способност  за  комбинирање  на  теоријата  и  праксата  за  

решавање  на проблеми во  процесот на обработката и 

преработката на тутунот и тутунските производи, за објаснување 

на причините и за избор на адекватно решение. 

Способност  ефективно  да  комуницира  преку пишувани  

извештаи  и  усни презентации, употребувајќи  соодветна 

терминологија и технички јазик. 

Вештини на учење 

Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и 

учење во областа на обработката и преработката на тутунот и 

тутунските производи. 

Со професионален пристап во работата го применува стекнатото 

знаење и разбирање во производниот процес. 

Има способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во 

рамките на полето на студирање. 
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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 
 

Оваа студиска програма од втор циклус трае една година, односно два семестри.  

 

 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 

За успешно завршување на студиската програма од вториот циклус на студии, 

студентите треба да стекнат 60 ЕКТС кредити.    

 

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.   
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18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

трет циклус студии. 

 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, 

согласно измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл.в. бр.17, од 

11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно 

ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот 

и изборни наставни предмети од редот на сите изборни наставни предмети застапени во 

студиските програми на единиците на државните универзитети.  

Вториот циклус универзитетски студии (едногодишна студиска програма) опфаќа 

вкупно 3 задолжителни предмети, коишто на студентот му обезбедуваат 30 кредити. 

Бројот на изборни предмети, што студентите самостојно ги избираат од редот на сите 

наставни предмети, застапени на единицата на Универзитетот, изнесува 1, којшто на 

студентот му обезбедува вкупно 5 кредити, и бројот на изборните наставни предмети 

коишто студентите ги избираат од редот на сите изборни наставни предмети застапени во 

студиските програми на единиците на државните универзитети изнесува 1 и тој на 

студентот му обезбедува 5 кредити. Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно 

да брани магистерски  труд, којшто се вреднува со 20 кредита.  

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, 

од аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со 

Законот за високото образование и неговите измени. Исто така, и предвидениот фонд 

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос 

на наставните дисциплини директно води кон исполнување на поставените цели на 

студиската програма. 
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ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ОПТ 101 Технологија на обработка и преработка 

на тутунската суровина 

10 4+3 

ОПТ 102 Технологија на производство на 

тутунски производи 

10 4+3 

ОПТ 103 Хемија на тутунските производи и 

тутунскиот чад 

10 4+3 

 Вкупно кредити I сем. 30  

Втор семестар 

Шифра 

Изборен предмет  

(од листата изборни предмети од НИТП) 

-студентот избира еден предмет 

кредити 
фонд на 

часови 

ОПТ 201 Подготовка на тутунски мешавини 5 3+2 

ОПТ 202 Математичко-статистички методи во 

научноистражувачката работа 

5 3+2 

ОПТ 203 Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

5 3+2 

ОПТ 204 Заштита на тутунот и тутунските 

производи 

5 3+2 

ОПТ 205 Управување со квалитетот на тутунот и 

производите од тутун 

5 3+2 

ОПТ 206 Методологија на научноистражувачката 

работа 

5 3+2 

 

Изборен предмет (од предметите што се 

изучуваат на студиските програми на 

државните универзитети) 

 

5 
 

ОПТE 206 Магистерски труд 20  

 Вкупно кредити II сем. 30  

                   ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА                            60 
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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 3 

Процент на задолжителни предмети 60 

Број на изборни предмети (група 1) 1 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети застапени 

на единицата на Универзитетот) 

20 

Број на изборни предмети (група 2) 1 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од листата слободни изборни 

предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот, посебно) 

20 

Вкупно предмети 5 

 

Листа на задолжителни предмети :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа на изборни предмети  

Шифра Име на предметот кредити фонд на часови 

ОПТ  101 Технологија на обработка и 

преработка на тутунската суровина 

10 4+3 

ОПТ  102 Технологија на производство на 

тутунски производи 

10 4+3 

ОПТ  103 Хемија на тутунските производи и 

тутунскиот чад 

10 4+3 

Шифра Име на предметот кредити фонд на часови 

ОПТ 201 Подготовка на тутунски мешавини 5 3+2 
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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 5 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. 

ОПТ 202 Математичко-статистички методи во 

научноистражувачката работа 

5 3+2 

ОПТ 203 Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

5 3+2 

ОПТ 204 Заштита на тутунот и тутунските 

производи 

5 3+2 

ОПТ 205 Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 

5 3+2 

ОПТ 206 Методологија на 

научноистражувачката работа 

5 3+2 
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Тутун/Tobacco е списание со меѓународно значењево во кое се објавуваат научни 

резултати од различни области поврзани со тутунот. На студентите им се овозможува 

публикување на резултати од сопствените истражувања.. 

Содржините и темите на овој богат книжевен фонд во целост ја покриваат 

литературата предвидена за предметните програми на студиската програма Производство 

на тутун. 

 

 

 23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 

Web страната на единицата Научен институт за тутун-Прилеп: www.tip.edu.mk 

 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање Магистер  … [наведте го звањето со кое се стекнува студентот по 

завршувањето на студиската програма. Водете сметка за полето и областа]  

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

област производство на тутун  ??? 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот 

го стекнува по завршувањето на студиската програма е [преведете го на англиски јазик 

звањето со кое се стекнува студентот по завршувањето на студиската програма]. 

Магистер  по  биотехнички науки  –област индустриски растенија (тутун) 

 

Master in Agricultural Sciences - Specializing treatment and processing of tobacco. 
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25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република 

Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската 

асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот 

на наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се 

добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на 

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 

Научниот институту за тутун-Прилеп обезбедува квалитет на наставно-

образовната дејност во склад со постојаното осовременување и усовршување на 

научноистражувачката дејност. За таа цел, Институтот постојано врши:  

- контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи  

- обезбедување на активна улога на студентите во квалитетот на реализирање на 

содржините предвидени со студиските програми 

-  самоевалуација во согласност со насоките на Универзитетот „Св. Климент 

Охридскиˮ-Битола 

- преземање на други мерки за унапредување на квалитетот на студиската програма, 

наставата, литературата и наставниците.  
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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 студентите за научна работа. Вклученоста на студентите во 

научноистражувачка дејност преку вежби или директно во производството на тутун се 

силни страни на оваа студиска програма.  

Постојана присутност и целосна достапност на наставнонаучниот кадар се исто 

така од големо значење.  

Активната меѓународната соработка овозможува да се следат најновите научни 

достигнувања од областа на производството на туутн, што од друга страна претставува 

можност за остварување на мобилност на студентите. 

Во однос на дијагностицираните слабости се преземаат потребните мерки и 

активности за нивно надминување. 
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 27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 
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ПРИЛОЗИ 
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ПРИЛОГ 1. Скенирани документи како доказ за просторот предвиден за 

реализација на студиската програма  

 

Прилог 1 – а. Главна зграда – основа на визба 
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Прилог 1 – б. Главна зграда – Основа на приземје 
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Прилог 1 – в. Главна зграда – Основа на I кат 
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Прилог 1 – г. Главна зграда – Основа на II кат 
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Прилог 1 – д. Главна зграда – Основа на III кат 
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Прилог 1 – ѓ. Стакленик (мал) 
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Прилог 1 – е. Стакленик (нов) 
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Прилог 1 – ж. Научен институт за тутун – Прилеп (главна зграда, други 

објекти и опитни површини) 
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ПРИЛОГ 2. Согласност за учество во изведување настава согласно член 

27 од Законот за високо образование 

 

Прилог 2 – a. ИЗЈАВА – Проф. д-р Ана Корубин – Алексоска 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

 

Јас проф. д-р Ана Корубин Алексоска, вработена на УКЛО, Научен институт за 

тутун – Прилеп ја давам следнава 

 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Технологија на производството на реконституиран тутун. 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – б. ИЗЈАВА – Проф. д-р Марија Србиноска 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас проф. д-р Марија Србиноска, вработена на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Технологија на производство на тутунски производи 

2. Хемија на тутунските производи и тутунскиот чад  

3. Управување со квалитетот на тутунот и производите од тутун 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – в. ИЗЈАВА – Проф. д-р Биљана Гвероска 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас проф. д-р Биљана Гвероска, вработена на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Методологија на научноистражувачката работа. 

 

2. Заштита на тутунот и тутунските производи. 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – г. ИЗЈАВА – Проф. д-р Петре Ташкоски 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас проф. д-р Петре Ташкоски, вработен на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Заштита на тутунот и тутунските производи. 

 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – д. ИЗЈАВА – Проф. д-р Весна Крстеска 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас проф. д-р Весна Крстеска, вработена на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Заштита на тутунот и тутунските производи. 

 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – ѓ. ИЗЈАВА – Проф. д-р Илија Ристески 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас проф. д-р Илија Ристески, вработен на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Математичко - статистички методи во научноистражувачката работа. 

 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – е. ИЗЈАВА – Доц. д-р Силвана Пашоска 

  

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас доц. д-р Силвана Пашоска, вработена на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

4. Управување со квалитетот на тутунот и производите од тутун 

 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 –ж. ИЗЈАВА – Доц. д-р Наташа Здравеска 

  

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас доц. д-р Наташа Здравеска, вработена на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

5. Технологија на обработка и преработка на тутунската суровина  

6. Хемија на тутунските производи и тутунскиот чад  

7. Подготовка на тутунски мешавини 

8. Технологија на производство на реконституиран тутун 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – з. ИЗЈАВА – Доц. д-р Каролина Кочоска 

  

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас доц. д-р Каролина Кочоска, вработена на УКЛО, Научен институт за тутун – 

Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Математичко - статистички методи во научноистражувачката работа. 

 

 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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Прилог 2 – ѕ. ИЗЈАВА – Доц. д-р Билјана Јорданоска – Шишкоска 

  

Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас доц. д-р Билјана Јорданоска-Шишкоска, вработена на УКЛО, Научен институт 

за тутун – Прилеп ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

1. Методологија на научноистражувачката работа. 

 

2. Математичко - статистички методи во научноистражувачката работа. 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 

 

 

 

 



Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола   

Научен институт за тутун - Прилеп 

53  

____________________________________________________ 

Елаборат за повторна акредитација на студиската програма „Обработка и преработка на тутун"   

 

 

 

 

Прилог 2 – и. ИЗЈАВА – Проф. д-р Златко Арсов 

 

 Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од 

Законот за високо образование 

 

 

Јас проф. д-р Златко Арсов, вработен на УКИМ, Факултет за земјоделски науки и 

храна- Скопје ја давам следнава 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Изјавувам дека се согласувам да учествувам во реализацијата на наставата на втор  

циклус едногодишни академски универзитетски студии, на студиската програма 

ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН на следниве предмети: 

 

9. Технологија на обработка и преработка на тутунската суровина  

10. Технологија на производство на тутунски производи 

11. Подготовка на тутунски мешавини 

 

 

 

Датум и место 

 

 Потпис на наставникот 
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ПРИЛОГ 3. Предметни програми за предметите вклучени во студиската 

програма Обработка и преработка на тутун  - едногодишни студии 
Предметни програми на задолжителни предмети - Прв семестар 

Шифра ОПТ 101   

Име на предметот Технологија на обработка и преработка на тутунската 

суровина 

Наставник Проф. д-р Златко Арсов 

Доц. д-р Наташа Здравеска 
Семестар Прв   (I) 

Тип на предметот Задолжителен  

Научна област 

Шифра Назив 

40302 
Друго-технологија на прехранбени 

производи 

Цели на предметот 

Стекнување на знаења од областа на вреднувањето на тутунот 

преку органолептички, физички и хемиски својства на тутунската 

суровина со неговата  домашна и индустриска обработка. 

Потребни предзнаења Тутунопроизводство; Ферментација; Технологија; Стандарди за 

квалитет 

Предметна програма 

Стопанско значење на тутунот; Инсерциите како показател на 

квалитетот на тутунот;  Сушење на тутунот;  Манипулација на 

тутунот; Технолошки својства на тутунот; Ферментација на 

тутунот; Матурација на тутунот. Технолошки комерцијален 

квалитет на тутунската суровина; Квалитет на тутунот како одраз на 

хемискиот состав;  Физички показатели и надворешни признаци на 

квалитетот на тутунот; Пушачки - дегустативни својства на 

тутунските производи. 

Распределба на 

времето 

Под надзор 
Предавање 

90 
Вежби 

Самостојна работа 

Теренска настава 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

160 

 

Вкупно 250 

Кредити                                                                                                  10 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Боцески Д. - Познавање и обработка на тутунската суровина.2003, 

Прилеп; Боцески Душко - Манипулација на тутунот,1986, Скопје. 

Патче Ламбро, Георгиевски Куне - Познавање на тутунската 

суровина, 1987, Скопје.  Томиќ Љубиша - Технологија обраде 

дувана, 1973, Београд;  Закон за тутун и тутунски производи 

24/2006; Правилник за единствени мерила за  откуп на суровиот 

тутун во лист Сл вес 16/2007. Nikolić Miroslava - Tehnologija prerade 

duvana, 2004, Beograd; Alic - Dzemidzic Nadire - Tehnologija obrade i 

prerade  duhana, 1999, Sarajevo 
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Шифра ОПТ 102  

Име на предметот Технологија на производство на тутунски производи 

Наставник Проф. д-р Златко Арсов 

Проф. д-р Марија Србиноска 

Семестар Прв  (I) 

Тип на предметот Задолжителен 

Научна област 

Шифра Назив 

40302 
Друго-технологија на прехранбени 

производи 

Цели на предметот 
Стекнување на знаења од областа на технологијата на 

производтсвото на цигари 

Потребни предзнаења Технологија на тутун 

Предметна програма 

Набавка на тутунска суровина по типови и класи; 

Прием,сместување и негување; Техничко технолошки 

постапки; Технолошка функција во подготовката на 

тутунот; Техничко технолошка обработка на тутунските 

ребра; Термичка обработка на  суровината од типот берлеј; 

Машини за изработака на обични цигари, цигари со филтер,  

вентилирани цигари и слим цигари; Линии за изработка на 

цигари; Сместување  на готовиот производ и 

репроматеријалите во фабрикацијата;  

Распределба на времето 

Под надзор 
Предавање 

90 
Вежби 

Самостојна 

работа 

Теренска настава 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

160 

 

Вкупно 250 

Кредити                                                                                                10 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Стојановиќ С. - Технологија цигарета, 1966.  

Alic - Dzemidzic Nadire - Tehnologija obrade i prerade  duhana, 

1999, Sarajevo  

Николиќ Мирослава - Технологија прераде дувана, 2004, 

Београд. 

Георгиев Светозар - Технология на тютюневите изделия, 

2002, Пловдив. 

Нунески Илија - Списание Тутун/Tobacco 

Поповиќ Миодраг - Производња  дувана и дуванске фолије, 

2003, Бујановац 

Авторизирани материјали 
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Шифра 
  

ОПТ  103 

Име на предметот 
Хемија на тутунските производи  

и  тутунскиот чад 

Наставник Проф. д-р Марија Србиноска  

Доц. д-р Наташа Здравеска 

Семестар Прв (I) 

Тип на предметот Задолжителен 

Научна област 

Шифра Назив 

40309 Аналитичка хемија; Органска хемија 

Биофизика, Право на EU;  Еколошко право 

Цели на предметот 
Стекнување на знаења за формирање на тутунскиот чад, за најважните 

конституенти во тутунските преработки и тутунскиот чад. 

Потребни предзнаења Хемија;  Пушење; 

Предметна програма 

Влијание на биоконституентите од тутунската суровина врз 

органолептичките својства на тутунскиот чад. Процес на согорување и 

формирање на тутунскиот чад. Формирање на главната струја на 

чадот; Формирање на споредната струја на чадот и  на амбиенталниот 

тутунски чад; Состав на тутунскиот чад; Стандардни методи за 

карактеризација на тутунскиот чад; Законска регулатива во Европска 

Унија; Закон за тутун и тутунски производи; Правилници;  

Распределба на 

времето 

Под надзор 
Предавање 

90 
Вежби 

Самостојна работа 

Теренска настава 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

160 

Вкупно 250 

Кредити                                                                                                   10 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Патче Л., Георгиевски К., Познавање на тутунската суровина-

стокознаење, Скопје 1987; Nikolić M., Tehnologija prerade duvana, 2004; 

Weeks W. W., Relationship Between Leaf Chemistry and Organoleptic 

Properties of Tobacco Smoke in Tobacco Production, Chemistry and 

Technology, Blackwell Science, Ltd, 1999; Baker.R.R. Smoke Chemistry in 

Tobacco Production, Chemistry and Technology, Blackwell Science, Ltd, 

1999; Perfetti T.A., Coleman III W.M. and Smith W.S., Determination of 

mainstream and sidestream cigarette smoke components for cigarette of 

different tobacco types and set of reference cigarettes, Beitrage zur 

Tabakforschung International, Vol. 18, No.3, 1998; Gregg E., Hill C., 

Hollywood M and all., The UK Smoke constituent testing. Summar of results 

and comparison with other studies, Beitrage zur Tabakforschung International, 

Vol. 21, No.2, 2004 ISO 3402:2000; Практикум по хемија. ЈНУ Институт за 

тутун-Прилеп, 2004.; ISO 3402:2000 ; ISO 3308:2000 ; ISO/IEC 17025; ISO 

4387:2000; ISO 3400:1997; ISO 10362-2:1994; ISO 8454:1995; ISO 

2881:1992; ISO 8243:2003 
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Предметни програми на изборни предмети - Втор семестар 
 

Шифра ОПТ 201  

Име на предметот 

 

Подготовка на тутунските мешавини 

 

Наставници 
Проф. д-р Златко Арсов 

Доц. д-р Наташа Здравеска 

Семестар Втор  (II) 

Тип на предметот Изборен 

Научна област 

Шифра Назив 

40302 Индустриски растенија - тутун 

Цели на предметот 

Целта на овој труд е воведување на студентите  во 

припремата на тутунските мешавини - хармани за изработка 

на цигари 

Потребни предзнаења Технологија на производство; Квалитет на тутун 

Предметна програма 

Вовед, Рецептури за изработка на тутунски мешавини за 

ориенталски, амерички-европски бленд, вирџиниски и црни 

цигари.Технолошки парамерти при изработка на тутунските 

мешавини: влага, температура, разлистување, мешање 

кондиционирање. Термичка обработка на берлеј; Сосирање 

на мешавините. Употреба  на тутунските ребра во 

мешавинита; Типови на тутунски ребра; Употреба на 

различни типови на тутунско фолио во мешавините: 

Употреба на хумитанти; Додавање на флејвори; типови на 

флејвори. Подготовка на  мешавини од  тутун за џвакање, 

шмркање - бурмут;  Контрола на тутунските мешавини. 

Распределба на времето 

Под надзор 
Предавање 

55 
Вежби 

 

Самостојна 

работа 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

 

70 

Вкупно  125 

Кредити                                                                                                  5 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

 

 

Авторизирани материјали по предметот.   
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Шифра 

 

ОПТ 202  

Име на предметот 
Математичко-статистички методи во 

научноистражувачката работа  

Наставник 

Проф. д-р Илија Ристески 

Доц. д-р Каролина Кочоска 

Доц. д-р Билјана Јорданоска 

Семестар Втор   (II) 

Тип на предметот Изборен 

Научна област 

Шифра Назив 

40309 Индуструска статистика 

Статистика во агрономијата 

Цели на предметот 

Едукација за основните статистички методи од теоретски и 

практичен аспект и нивна имплементација во областа на 

обработката и преработката на тутунот 

Потребни предзнаења Статистика; Математика; Биометрика 

Предметна програма 

Експериментална статистика како наука; Етапи на 

истражувањето и статистичката анализа; Теоретски основи 

на методите на експерименталната статистика; Типови 

статистички грешки; Типови на теоретска распределба на 

членовите на мноштвото според вредностите на 

квантитативните и квалитативните својства; Поим на 

веројатност и гранична веројатност; Корелациона и 

регресиона анализа; Коваријанса; 

Распределба на времето 

Под надзор 
Предавање 

55 
Вежби 

Самостојна 

работа 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

 

70 

Вкупно 125 

Кредити                                                                                                 5 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Запрянов З., Е. Маринков, 1978. Опитно дело и биометрия. 

Пловдив 

Најческа Ц., Експериментална статистика применета во 

земјоделските и биолошките истражувања. Скопје, 2002. 

ХадžИвуковиќ и сор., 1991. Статистички методи са 

применом у полјопривредним и биолошким 

истраживанјима. Полјопривредни факултет, Нови Сад. 
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 Шифра ОПТ 203 

Име на предметот 
Технологија на производство  

на реконституиран тутун  

Наставници 
Проф. д-р Ана Корубин – Алексоска 

Доц. д-р Наташа Здравеска 

Семестар Втор ( II ) 

Тип на предметот Изборен 

Научна област 

Шифра Назив 

40302 

 

Индустриски растенија (тутун и сл.) 

Искористување на отпадни материи 

Цели на предметот 

Едукација за искористување на отпадниот тутунски 

материјал од сите фази на обработка и преработка на 

тутунската суровина, како и од процесот на производство 

на цигари за различните технологии на негово 

реконституирање во фолио и за учеството на 

реконституираниот тутун во харманите на сите тутунски 

брендови. 

Потребни предзнаења Обработка и преработка на тутунската суровина 

Предметна програма 

Развој на реконституираниот тутун во светот и кај нас; 

Извори на остатоци од тутунски материјал; Сместување и 

чување на материјалот; Хемиски и физички својства на 

отпадниот материјал; Мешавини; Врзен материјал; 

Адитиви; Рецептури; Подготовка за правење на тутунска 

каша за изработка на фолио; Запознавање со различни 

технологии за изработка на реконституиран тутун; 

Физички, хемиски и дегустативни својства на 

реконституираниот тутун; Сместување и чување на 

реконституираниот тутун. 

Распределба на времето 

Под надзор 
Предавање 

55 
Вежби 

 

Самостојна 

работа 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

 

70 

Вкупно  125 

Кредити                                                                                                5   

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Георгиев С., 2002. ТехнологиÔ на тÓтÓневите изделиÔ. 

Пловдив. 

Николиċ М., 2004. Технологија прераде дувана. Београд. 

Трудови од списанија. 

Материјали од познати фирми за изработка на 

реконституиран тутун. 
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Шифра ОПТ 204  

Име на предметот Заштита на тутунот и тутунските производи 

Наставник Проф. д-р Петре Ташкоски 

Проф. д-р Биљана Гвероска 

Проф. д-р Весна Крстеска  

Семестар Втор   (II) 

Тип на предметот Изборен 

Научна област 

Шифра Назив 

40201 40202 

40209 

Ентомологија, Фитопатологија 

Цели на предметот 

Запознавање со заштитните мерки за зачувување на 

тутунската суровина (сувиот тутун и тутунските преработки) 

од различни микроорганизми и магацински штетници. 

Потребни предзнаења Ентомологија; Екологија; Пестициди 

Предметна програма 

Основи на ентомологија; одбрани поглавја од специјална 

ентомологија; основни познавања од општа микологија; штетници 

на тутунот и тутунските производи во магацините; мувли на 

тутунот и тутунските преработки во магацините. 

Превентивни мерки за заштита-хигиена на магацини, физички, 

хемиски; агрохемиски препарати за сузбивање на штетниците кај 

тутунот и тутунските производи во магацините (примена на 

инсектициди); агрохемиски препарати за сузбивање на мувлите кај 

тутунот и тутунските производи во магацините. 

Распределба на 

времето 

Под надзор 
Предавање 

55 
Вежби 

Самостојна 

работа 

Проектна задача 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

 

70 

Вкупно 125 

Кредити                                                                                               5 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Танасиевиќ, Н., Симова-Тошиќ, Д., Анчев, Е. 1987. Земјоделска 

ентомологија. Скопје.; Kolektiv autora. 1962. Stetocine u biljnoj 

proizvodnji, II specijalni del. Београд.; Tanasievic, N., Ilic., B. 1969. 

Posebna entomologija. Beograd.; Димеска, В., Христовска, И., 

Гвероска, Б., Крстеска, В. 2004. Практикум по заштита на тутунот 

од болести, штетници и плевели. ЈНУ Институт за тутун-Прилеп. ; 

Димитров, А. 2003. Нарачник по зашита на тјутјуна от болести, 

непријтели и плевели. Пловдив.; Постоловски, М., Пејчиновски, Ф., 

Костов, Т., Накова, Р. 2000. Преглед на пестицидите регистрирани 

во Република Македонија. Скопје. ; Егуменовски, П., Димов, З. 

2002. Практикум по индустриски култури. Скопје. Симова-Тосиц, 

Д., Спасиц, Р. 1995. Практикум из посебне ентомологије. Београд-

Земун. 
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Шифра ОПТ 205  

Име на предметот Управување со квалитетот на тутунските производи 

Наставници 
Доц. д-р Силвана Пашоска 

Проф. д-р Марија Србиноска  

Семестар Втор  (II) 

Тип на предметот Изборен 

Научна област 

Шифра Назив 

40309 Менаџмент на квалитет 

Сататистички методи во контрола на квалитет 

Анализа на трошоците за квалитет 

Цели на предметот 

Стекнување знаење за филозофијата на квалитетот, 

менаџмент со вкупниот квалитет; 

Стекнување основни вештини и алатки за подобрување на 

квалитетот. 

Потребни предзнаења Општ менаџмент и стандарди  

Математичко-статистички методи 

Предметна програма 

Поим, дефиниција и концепти за квалитет. Историја на 

менаџмент со квалитетот. Филозофии на квалитетот. Менаџмент 

функции. Политика за квалитет. Фактори кои влијаат врз 

квалитетот. Дизајнирање и развој на квалитетот на производот и 

процесот. Принципи за контрола на квалитетот. Методи и 

средства за контрола. Контрола на процесот, производството, 

добавувачите и дистрибутерите. Идентификација и анализа на 

трошоците за квалитет. Системи за квалитет. 

Распределба на 

времето 

Под надзор 
Предавање 

  55 
Вежби 

 

Самостојна 

работа 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

 

70 

Вкупно            125 

Кредити                                                                                                     5 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Ishikawa K. 1990: Introduction to quality control. 3A corporation, 

435, Tokyo.; Чепујноска В., Чепујноски Ѓ. 1993: Основи на 

управувањето со квалитетот - филозофија, методологија, 

искуства. Економски факултет, 224, Скопје.;Deming E. W. 1996: 

Out of the crisis. The Edwards Deming Institute. New York. 

Kanji K. G., Asher M. 1996: 100 Methods for Total Quality 

Management. SAGE Publications Ltd. 237, London, England.; Juran 

J. M., Gryna F. M. 1999: Planiranje i analiza kvalitete. MATE, 640, 

Zagreb. 

Evans R. J., Lindsay M. W. 2002: The Management and Control of 

Quality. South-Western, 838, Cincinnati, Ohio, USA.; 
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Шифра ПТ  206 

Име на предметот Методологија на научноистражувачката работа 

Наставници 
Проф. д-р. Биљана Гвероска 

Доц. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска 

Семестар Втор  ( II ) 

Тип на предметот Изборен 

Научна област 
Шифра Назив 

40309 Друго - Методологија  

Цели на предметот 

 

Цел на овој предмет  е студентите да се стекнат со знаења  

од методите на научноистражувачката работа 

 

Потребни предзнаења Методи за истражувачката работа 

Предметна програма 

Предмет на методологијата; Основни принципи на 

научноистражувачката работа; Основни форми на научни 

истражувања; Посебни научни методи; Идеен 

истражувачки проект;  Избор и дефинирање на проблемот 

на истражување;  Одредување на целите на истражувањето;  

Предмет на истражување;  Поставување на хипотези;  

Методи на прибирање на податоци; Примерок; Средување 

на податоците; Анализа и  интерпретација на податоците;  

Дискусија и заклучоци; Што е научен труд; Категоризација 

на трудовите; Оценување на научноистражувачката работа. 

Распределба на времето 

Под надзор 
Предавање 

55 
Вежби 

 

Самостојна 

работа 

Семинарски труд 

Лабораториски вежби 

Подготовка на испит 

Полагање колоквиуми 

 

70 

Вкупно  125 

Кредити                                                                                                 5 

Проверка на знаењето Завршен испит  

Литература 

Сариќ Милоје - Општи принципи научног рада, 1985, 

Београд 

Баткоска Л. - Методологија на научно-истражувачка 

работа, 2005. Скопје 
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ПРИЛОГ 4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми 

 

Наставен кадар за групата “Обработка и преработка на тутун” -          

втор циклус на едногодишни академски студии 
Ред. 

број. Наставник 

Наставно-

научно 

звање 

Предмет Инст. 

1. 
Проф. д-р Ана Корубин - 

Алексоска 

Редовен  

професор 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

НИТ 

 

2. Проф. д-р  Златко Арсов 
Редовен  

професор 

Технологија на обработка и 

преработка на тутунската 

суровина 

Технологија на производство на 

тутунски производи 

Подготовка на тутунски 

мешавини 

ФЗНХ 

3. Проф. д-р Марија Србиноска 
Редовен  

професор 

Технологија на производство на 

тутунски производи 

Хемија на тутунските производи 

и тутунскиот чад 

Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 

НИТ 

 

4. Доц. д-р Наташа Здравеска Доцент 

Технологија на обработка и 

преработка на тутунската 

суровина 

Хемија на тутунските производи 

и тутунскиот чад 

Подготовка на тутунски 

мешавини 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

НИТ 

5. Проф. д-р Биљана Гвероска 
Редовен  

професор 

Методологија на 

научноистражувачката работа 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 

НИТ 

 

6. Проф. д-р Весна Крстеска 
Редовен  

професор 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 
НИТ 
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7. Проф. д-р Петре Ташкоски 
Редовен  

професор 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 
НИТ 

8. Проф. д-р  Илија Ристески 
Редовен 

професор 

Математичко-статистички 

методи во научноистражувачката 

работа 

 НИТ 

 

9. Доц. д-р Каролина Кочоска Доцент 

Математичко-статистички 

методи во 

научноистражувачката работа 

НИТ 

10. Доц. д-р Силвана Пашоска Доцент 
Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 
НИТ 

11. 
Доц. д-р  Билјана Јорданоска 

Шишкоска 
Доцент 

Методологија на 

научноистражувачката работа 

Математичко-статистички 

методи во научноистражувачката 

работа 

НИТ 

 

НИТ - Научен институт за тутун – Прилеп, ФЗНХ -  Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје, 

ЕФШ – Економски факултет – Штип 

 

 


