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1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Назив на високообразовната установа
Универзитет „Св. Климент Охридски“
Адреса / Седиште
ул. Булевар 1-ви Мај ББ, Битола
ЕМС
4082516
Телефон
047 223 788
Електронска пошта
rektorat@uklo.edu.mk

Матичен број
Факс
047 223 594
Веб-страница на установата
www.uklo.edu.mk

2.1 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Назив на основачот

Собрание на Република Македонија

Назив на актот за основање

Самоуправна спогодба за здружување во
Универзитет во Битола / Закон за високото
образование (член 179 став 2)

Број и датум на актот за основање

Бр. 01-1/49 од 26.04.1979 / „Службен весник на
РМ“ бр. 35 од 14.03.2008

Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните
следбеници на оснивачот)

Прв оснoвач: Универзитет во Битола:
1. Економски факултет - Прилеп,
2. Правен факултет - Битола,
3. Технички факултет - Битола,
4. Факултет за туризам и угостителство – Битола
5. Вишата земјоделска школа - Битола,
6. Педагошката академија - Битола,
7. Институтот за тутун - Прилеп и
8. Хидробиолошки завод – Охрид.
Правни следбеници:
1. Виша земјоделска школа – Битола
Факултет за биотехнички науки - Битола,
2. Педагошка академија – Битола Педагошки факултет - Битола.
Единици на Универзитет „Св. Климент
Охридски“ - Битола (тековна состојба):
1. Економски факултет – Прилеп,
2. Факултет за биотехнички науки – Битола,
3. Технички факултет – Битола,
4. Педагошки факултет – Битола,
5. Факултет за туризам и угостителство– Охрид,
6. Факултет за безбедност – Скопје,
7. Факултет за информатички и комуникациски
технологии - Битола (правен следбеник на
Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи - Битола),
8. Правен факултет – Кичево,
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9. Ветеринарен факултет – Битола,
10. Технолошко – технички факултет – Велес,
11. Висока медицинска школа – Битола,
12. Научен институт за тутун – Прилеп.

Број и датум на Решението за
исполнетоста на условите за почеток со
работа и дејноста издадено од
Министерството за образование и наука на
РСМ
Број и датум Решението за акредитација на
високообразовната установа издадено од
Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование на РСМ.
Број и датум на Решение за упис на
високобразовната установа во
Централниот регистар

Бр.2314/2 од 12.09.1979 година, Републички
секретаријат за наука и образование, Скопје
Бр. 0805-50/150420200005551 од 02.07.2020 година,
Централен регистар на Република Северна
Македонија (тековна состојба)
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2.2 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА ЕДИНИЦАТА
БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА
Назив на основачот
Назив на актот за основање
Број и датум на актот за основање
Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните
следбеници на оснивачот)
Промени во оснивачки права
(назив на првиот основач и правните
следбеници на оснивачот)
Број и датум на Решението за исполнетоста на
условите за почеток со работа и дејноста
издадено од Министерството за образование и
наука на РСМ

Број и датум Решението за акредитација на
високообразовната установа издадено од
Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование на РСМ
Број и датум на Решение за упис на
високобразовната установа во Централниот
регистар

Со Одлука на Владата на Р. Македонија бр. 196922/1-08 од 13.11.2009 год., согласно чл.46 од
Законот за научноистражувачка дејност
(Сл.весник на Р. Македонија 46/2008) и Законот
за високото образование (Сл.весник на Р.
Македонија 35/2008, 103/2008, и 26/2009) ЈНУ
Институт за тутун-Прилеп стана единица на
Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола
и го доби новиот назив Универзитетот “Св.
Климент Охридски”-Битола, Научен институт за
тутун-Прилеп
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3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
х

Државна

Приватна

Мешовита

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА

а) Научно подрачје – прво
ниво

Биотехнички науки – 4

б) Научно поле - второ ниво

Наука за земјиштето и хидрологија – 401, Заштита на
растенијата – 402, Растително производство – 403

в) Научна област

Плодност на земјиштето и фертилизација – 40105,
Фитопатологија - 40200, Ентомологија - 40201, Биолошка
борба–40203, Индустриски растенија - 40302, Генетика и
селекција на растително производство – 40308

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Име и презиме, функција (ректор/декан/директор)
Проф.д-р Валентина Пеливаноска/Директор
Датум и акт на именување
Одлука на Научен совет бр. 15-669 /5 од 18.9.2020 година
Контакт телефон
070 308 476
Лице за контакт
Име и презиме
Валентина Пеливаноска

Е-пошта
valentina.pelivanoska@uklo.edu.mk
Телефон
070 308 476

Е-пошта
valentina.pelivanoska@uklo.edu.mk
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Правна рамка:

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Правна основа за подготвување на Елаборатот
Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);
Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на
високообразовна дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10);
Класификација на научните подрачја, полиња и области според Мегународната
фраскатиева класификација;
Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања
во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование
(Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12);
Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми
од првиот, вториот и третиот циклус на студии (Службен весник на Република Македонија,
бр.25/11);
Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на
високообразовите установи и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен
весник на Република Македонија, бр. 67/13);
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на
РМ “ бр.154/2010),
Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на
дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на РМ “ бр.84/09)
Закон за воената академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009)
Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба
со јавноста („Службен весник на РМ “ бр.148/13)
Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.71/09 и 120/10)
Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од
соодветната област за изведување на клиничка настава („Сл. РМ “ бр.71/09 и 120/10)
Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на
медицина („Службен весник на РМ “ бр.16/13)
Закон за признавање на професионалните квалификации („Сл. РМ“ бр.171/10)
Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната
дејност („Службен весник на РМ “ бр.65/13)
Закон за научно-истражувачката дејност („Сл. РМ “ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12)
Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното
воспитание, основното и средното образование („Службен весник на РМ“ бр.10/15)
Статут на вискообразовната установа
Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на РМ.
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1. Карта на високообразовната установа
Назив на
високообразовната
Седиште

Универзитет Св. " Климент Охридски " – Битола
Научен институт за тутун - Прилеп
Кичевска бб, 7500 Прилеп, Р.С.Македонија

WEB страница
Вид на високообразовната
установа (јавна,
приватна, приватнојавна непрофитна)

https://nit.uklo.edu.mk/
Научен институт (единица во состав на Универзитет „Св.
Климент Охридскиˮ - Битола), јавна.
Матичен број: 6462901
Шифра на дејност: 72.19 (Други истражувања и експериментален
развој во природните, техничките и технолошките науки)

Податоци за последната
акредитација

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование,
Решение за акредитација бр.17 - 454/17 од 12.07.2017 година
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Студиски и научно истражувачки подрачја за
кои е добиена акредитација

1. Производство на тутун – едногодишна студиска програма,
Решение за акредитација бр. 17-45-/15 од 12.07.2017 година.
Научно поле: Биологија 102, Наука за земјиштето и хидрологија 401,
Заштита на растенијата 402, Растително производство 403,
Организациони науки и управување (менаџмент) 506.
Научна област: Биологија 10200, Физиологија 10207, Плодност на
земјиштето и фертилизација 40105, Фитопатологија 40200,
Ентомологија 40201, Индустриски растенија (тутун, памук, сончоглед
и др.) 40302, Генетика и селекција на растително производство 40308,
Друго 40309, Менаџмент во аграрот 50616.
2. Производство на тутун – двегодишна студиска програма,
Решение за акредитација бр. 17-454/16 од 12.07.2017 година.
Научно поле: Биологија 102, Наука за земјиштето и хидрологија 401,
Заштита на растенијата 402, Растително производство 403,
Организациони науки и управување (менаџмент) 506.
Научна област: Биологија 10200, Физиологија 10207, Плодност на
земјиштето и фертилизација 40105, Фитопатологија 40200,
Ентомологија 40201, Индустриски растенија (тутун, памук, сончоглед
и др.) 40302, Генетика и селекција на растително производство 40308,
Друго 40309, Менаџмент во аграрот 50616.
3. Обработка и преработка на тутун - едногодишна студиска
програма, Решение за акредитација бр.17-454/13 од 12.07.2017 год.
Научно поле: Биологија 102, Наука за земјиштето и хидрологија 401,
Заштита на растенијата 402, Растително производство 403,
Организациони науки и управување (менаџмент) 506.
Научна област: Биологија 10200, Физиологија 10207, Плодност на
земјиштето и фертилизација 40105, Фитопатологија 40200,
Ентомологија 40201, Индустриски растенија (тутун, памук, сончоглед
и др.) 40302, Генетика и селекција на растително производство 40308,
Друго 40309, Менаџмент во аграрот 50616.
4. Обработка и преработка на тутун - двегодишна студиска
програма, Решение за акредитација бр.17-454/14 од 12.07.2017 год.
Научно поле: Биологија 102, Наука за земјиштето и хидрологија 401,
Заштита на растенијата 402, Растително производство 403,
Организациони науки и управување (менаџмент) 506,
Научна област: Биологија 10200, Физиологија 10207, Плодност на
земјиштето и фертилизација 40105, Фитопатологија 40200,
Ентомологија 40201, Индустриски растенија ( тутун, памук,
сончоглед и др. ) 40302, Генетика и селекција на растително
производство 40308, Друго 40309, Менаџмент во аграрот 50616.
5. Агроменаџмент во тутунското стопанство - едногодишна
студиска програма, Решение за акредитација бр. 17-454/17 од
12.07.2017 година.
Научно поле: Биологија 102, Наука за земјиштето и хидрологија 401,
Заштита на растенијата 402, Растително производство 403,
Организациони науки и управување (менаџмент) 506.
Научна област: Биологија 10200, Физиологија 10207, Плодност на
земјиштето и фертилизација 40105, Фитопатологија 40200,
Ентомологија 40201, Индустриски растенија (тутун, памук, сончоглед
и др.) 40302, Генетика и селекција на растително производство 40308,
Друго 40309, Менаџмент во аграрот 50616.
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Податоци за меѓународна
соработка на планот на
наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите

Воспоставената соработка на домашно и меѓународно ниво е од
особено значење за усогласеноста на студиските програми со
барањата и потребите на стопанството и вградувањето на
практичните вештини во програмите, обезбедувањето на
меѓународната димензија на студиските програми, унапредувањето и
иновирањето на наставните методи преку учество на наставниот
кадар на одделни семинари/обуки, мобилноста на студентите и
академскиот кадар, како и збогатувањето на контактите со
дипломираните студенти.
Во таа насока Институтот за тутун има воспоставено тесна соработка
со сите тутунски компании во државата и склучени договори за
соработка со организации, научни установи и други институции во
земјата и странство, со кој што се остваруваат заеднички активности.
Институтот има воспоставено соработка со меѓународната
организација за проучување на тутунот CORESTA и Европската
Асоцијација за истражување и експериментирање од областа на
тутунот – AERET, Mеѓународна асоцијација за тестирање на тутунITGA и Mеѓународна асоцијација на производители на тутун-ITTA.

Податоци за просторот
наменет за изведување на
наставната и
истражувачката дејност

Научниот институт за тутун – Прилеп располага со одлични
материјално-технички и просторни можности за нормално одвивање
на наставно образовниот процес, што во целост кореспондираат со
предвидените стандарди и критериуми за акредитација за
вискообразовната дејност. Исто така НИТП располага со
експериментално поле за изведување на практична настава на
студентите во кругот на самиот Институт.
- две конференциски сали со капацитет до 150 седишта и површина
од 159,38 m2, опремени со 2 видео бима и 2 лаптопи,
- експериментално поле од околу 20 ha за изведување на полски
опити,
- биолошки лаборатории – стакленици (стар – 112,81 m2; нов – 441,75
m2,
- површината на Лаборатории за изведување експериментални
(практични) самостојни вежби изнесува 718,11 m2,
- работни кабинети со вкупна површина од 343,76 m2,
- библиотека со површина од 79,32 m2
Вкупна површина: 2144,73 m2
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Податоци за опремата за
изведување на наставната и
истражувачката дејност

Во Елаборатот даден е бројот и описот на опремата со која располага
институтот, а која активно се користи при реализација на делот на
предавања и вежби за студиската програма Обработка и преработка
на тутун.
Опрема која се користи во наставната и научно-истражувачката
дејност се наоѓа во следниве одделенија, оддел и лаборатории:
Одделение за генетика, селекција и семеконтрола;
Одделение за агротехника на тутунот;
Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели;
Одделение за технологија и хемија на тутунот и тутунските
производи;
Оддел за производство на тутунско семе и тутун;
Лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски
растенија;
Лабораторија за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубрива и
растителен материјал;
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутун и тутунски
производи;
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска
суровина;
Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата.

Вкупен број на студенти
за кои е добиена
Број на студенти
(прв пат запишани)
Планиран број на студенти
кои ќе се запишат на
студиската програма
Број на лица во наставнонаучни, научни и наставни
звања

10

Број на лица во
соработнички звања
Однос наставник:
студенти (број на
студенти на еден
)

23

5
11 наставници од кои:
7 редовни професори
4 вонредни професори
/
23/11 = 2 студент/наставник
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Внатрешни
механизми за
обезбедување и
контрола на
квалитетот на
студиите

- НИТП квалитетот на наставата го развива и одржува преку
самоевалуација и надворешна евалуација. Самоевалуацијата на
Научниот институт за тутун-Прилеп за академската 2017/2018,
2018/2019 и 2019/2020 година е реализирана во рамките на
самоевалуацијата на УКЛО-Битола. Таа се одвива преку
квантитативна анализа и критична проценка, како и примена на
SWOT- анализа.
- Со самоевалуацијата се опфатени четирите клучни сегменти за
внатрешно обезбедување и унапредување на квалитетот во
работењето и тоа: Организациски менаџмент и изведување, Настава и
учење, Истражување, развој и креативни активности и Опшествена
оправданост.
- Процесот на самоевалуација го организира и реализира Комисија за
самоевалуација на Научниот институт за тутун-Прилеп. Но, свој
придонес, со максимална кооперативност даваат сите вработени –
директор, наставно- научен кадар и административната служба.
Комисијата за самоевалуација е составена од 6 члена и еден
претседател на Комисијата. Во членовите на Комисијата е вклучен и
еден студент на една од студиските програми на Институтот.
- Извештајот за самоевалуација бр.15-660/1 од 14.09.2020 година е
објавен на Веб страната на НИТП - http://nit.uklo.edu.mk/wpcontent/uploads/sites/11/2021/08/Samoevaluacija-2020.pdf

Фреквенција на
самоевалуциониот процес
(секоја година, на две
години, на три години)

- Секоја година / три години на ниво на Универзитет
- Самоевалуацијата се спроведува секоја година поради континуирано
следење на квалитетот на наставно- образовниот процес, квалитетот
на научно- истражувачката дејност, усовршувањето на академскиот
кадар, подобрувањето на организациските и материјално- техничките
услови и сите други елементи за поуспешно функционирање како
единица на Универзитетот.

Податоци за последната
спроведена
надворешна
евалуација на
установата

- Последна спроведена надворешна евалуација е во периодот од 10 –
11 мај 2017 година, 16 – 19 октомври 2017 година.
- Надворешната евалуација е спроведена преку Институционалната
евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети
27.04. - 19.05.2021 година.

- Извештајот за самоевалуација за потребите за спроведување на
надворешна евалуација на НИТП е објавен на линкотEuropean University Association’s (EUA) Institutional Evaluation
Programme (IEP) - ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY, BITOLA,
FOLLOW-UP EVALUATION REPORT, August 2021
https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/11/IEPreport_StKliment_follow_up_2021_FinalReport.pdf

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

НИТП секоја година склучува договори за институционална
соработка со голем број институции од земјата и странство.
Меѓународната соработка на Научниот институт за тутун-Прилеп со
академски установи и бројни научно-истражувачки институции
постојано се развива. Соработката од областа на наставата е
континуирана и сознанијата кои постојано се збогатуваат, се од
особена корист за студентите.
Студентите кои магистрирале се вработуваат во фирмите на
обработувачи на тутун, тутунските компании и државните институции
од областа на земјоделство.
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара реакредитација
1
2
3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

Назив на студиската програма
Единица на универзитетот
Научно подрачје (Фраскатиева
класификација)
Научно поле и научна, стручна
или уметничка област
(Фраскатиева класификација)

Вид на студии
Оптовареност на студиската
програма изразена во ЕКТС
кредити
Степен или ниво на
квалификација што се стекнува
со завршување на студиите
Академски или стручен назив
со кој што студентот се
стекнува по завршувањето на
студиската програма
Академски или стручен назив
на англиски јазик што
студентот го добива по
завршувањето на студиската
програма
Времетраење на студиите (во
години)
Учебна година во којашто ќе
започне реализацијата на
студиската програма
Број на студенти што се
планира да се запишат на
студиската програма

13

Јазик на којшто ќе се изведува
наставата

14

Дали студиската програма се
поднесува за акредитација или
за повторна акредитација

Производство на тутун
Научен институт за тутун - Прилеп
Биотехнички науки – 4
Научно поле:
• Наука за земјиштето и хидрологија – 401,
• Заштита на растенијата – 402,
• Растително производство – 403
Научна област:
• Плодност на земјиштето и фертилизација – 40105,
• Фитопатологија- 40200,
• Ентомологија - 40201,
• Биолошка борба–40203,
• Индустриски растенија - 40302,
• Генетика и селекција на раст. производство – 40308
Академски студии (постдипломски студии) - втор циклус
60 ЕКТС – едногодишна студиска програма

VII A

Магистер по биотехнички науки - производството и
обработката на тутун

Master of Biotechnical Sciences - production and processing of
tobacco

1 (една) година
Академски едногодишни студии со 60 ЕКТС
2022/2023
5 (пет) студенти

Наставата вклучува и “прозорци за мобилност” односно
наставни предмети чии активности може да се изведуваат и
на англиски јазик, дадени соодветно во Прилог 3 и Прилог
4.
- Реакредитација на постојана студиска програма
- Добиено е 1 (едно) решение за акредитација на
студиската програма
14

ОБ.2

15

16

17

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии
Начин на финансирање
на предложената
студиска програма

Услови за запишување на
студиската програма посебно за
редовни, вонредни и странски
студенти

Информација за продолжување
на образованието

Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност со
законските прописи за студирање на јавен универзитет и
Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
Износот кој студентите треба да го платат за
кофинансирање по семестар изнесува 300 евра.
Условите за запишување на студиската програма се
утврдeни со Законот за високо образование и Правилникот
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 на втор циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
На студиска програма од постдипломски студии која трае
една година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може
да се запише само лице кое завршило додипломски студии
во траење од најмалку 4 години со кои се стекнуваат
најмалку 240 ЕКТС кредити и ги исполнува условите од
претходниот став.
На втор циклус академски студии можат да се пријават и
запишат и кандидати со завршени најмалку четиригодишни
универзитетски (додипломски) студии според студиски
програми пред воведувањето на ЕКТС.
По завршувањето на студиите, студентот може да го
продолжи образованието на трет циклус студии
на
студиската програма Технологија на производство и
обработка на тутун и тутунски производи која ја организира
Научниот институт за тутун-Прилеп.
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1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма
Тутунот е важна индустриска култура за Република Северна Македонија бидејќи обезбедува прилив
на девизни средства и има големо социјално значење. Од ова произлегува потребата за потесно
специјализирање на кадри кои ќе дадат придонес во имплементирањето на современите научноистражувачки 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 Северна Македонија итн.
Студиската програма Производство на тутун профилира кадри за потребите на тутунското
стопанство и бизнис секторот во согласност со концептот на модерното универзитетско образование,
според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини за работење во повеќе сфери од
општественото живеење. Всушност, звањето со кое се стекнува студентот по завршувањето на
магистерските студии: Магистер по биотехнички науки - Производство на тутун, односно образовниот
профил во целост е усогласен со занимањата инкорпорирани во Националната класификација на
занимања (група на занимања бр.: 2132.01 – Агроном за поледелство, 2132.05 – Агроном за заштита на
растенијата, 2132.21 – Агроменаџер, што упатува на фактот дека образованието со кое се стекнува
студентот во текот на формалното образование е усогласено со потребите на реалниот сектор.
Магистрантите 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
државните институции чија основна задача е активно вклучуцање во производниот процес, во креирање
на политики, во локалните самоуправи каде се креира политиката на општинско ниво, во бизнис
секторите, маркетинг агенциите, во науката, образованието и во 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.

2. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за дадениот профил
на кадри

Студиската програма Производство на тутун со наставните предмети кои ги содржи, претставува
важна едукативна дејност корисна за тутунопроизводството кое има посебно место во целокупното
земјоделско производство во Р.С. Македонија. Од ова произлегува и усогласеноста на студиската
програма со потребите на општеството. Магистрантите на оваа студиска програма се стекнуваат со
звањето Магистер по биотехнички науки – област: производството и обработката на тутун, а со тоа
стануваат кадар кој е спремен да се вклучи во процесот на организирање и практично работење во сите
сфери на тутунопроизводството.
Имајќи во предвид дека стручноста и практичната едукација на магистрантите претставуваат
двигател на успехот, ставот на тутунските претпријатија е дека имаат потреба од ваков кадар кој може да
придонеси за поуспешно и поквалитетно извршување на поставените задачи во текот на работниот
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процес. За остварување на целта, наставниот кадар на Научниот институт за тутун – Прилеп кој е вклучен
во наставниот процес, постојано ја следи конкретната проблематика, ги следи настанатите промени и
барања и контактира со производителите и раководителите на компаниите за откуп на тутун, со цел
поблиско опсервирање на проблемите и усогласување на едукативниот процес со потребите на
работодавачите.
Кадровскиот профил - плод на оваа студиска програма е подобен за сите тутунски компании во
републиката. Магистрантите со завршени студии од втор циклус на актуелната програма можат успешно
да се вклучат во процесот на работа кај работодавателите, независно од општествените промени во
процесот на транзиција. Нивното знаење и компетенции совршено се прилагодени на моменталните
пштествени трендови.
3а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС,
студиска програма Производство на тутун, Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола,
согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации
Ниво во Националната
рамка на исокообразовните
квалификации
VII

Високо образование

Ниво во Европската рамка
на високообразовни
квалификации
7

VII A

Квалификации кои означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60 ЕКТС)
се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите:
4а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60
ЕКТС, студиска програма Производство на тутун, Научен институт за тутун Прилеп, согласно со
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации
Тип на
дескриптор

Знаење и
разбирање

Примена на
знаењето и
разбирањето

Способност за
проценка

Опис
Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или
студирање), кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи
методологии соодветни за решавање сложени проблеми, како на
систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основa или
можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни
идеи во контекст на истражувањето; Способност за употреба на проширено
и продлабочено знаење; Покажува високо ниво на професионална
компетентност во едно или повеќе специфични научни полиња; Поседува
знаење од една или повеќе предметни области кои во дадените научни
полиња се базираат на најреномирани меѓународни истражувања во тоа
научно поле.
Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со
одредена оригиналност во нови или непознати средини и во
мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање.
Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; Способност за
справување со сложени прашања, систематски и креативно, за солидно
проценување дури и при некомплетни и ограничени информации, но кои ги
вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при
примената на стекнатото знаење и проценка; Способност за оценување и
селекција на научни теории, методологии, алатки и општи вештини од
предметните области, и поставување на нови анализи и решенија на научна
основа.
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Комуникациски
вештини
Вештини на учење

Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со
рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со нестручни
лица, јасно и недвосмислено; Преземање значителна одговорност за
заедничките резултати, водење и иницирање активности.
Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и
способност за независно и самостојно делување при стекнувањето нови
знаења и вештини во општествени рамки; Способност за преземање
одговорност за понатамошен професионален развој и усовршување.

3б. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60
ЕКТС, студиска програма Производство на тутун, Научен институт за тутун - Прилеп,
согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации
Тип на дескриптор

Знаење и
разбирање

Примена на знаењето
и разбирањето

Способност за
проценка

Опис
Покажува знаење и разбирање за појавите и процесите во подрачјето
на биотехничките науки, главно во полињата: Индустрики култури,
Заштита на растенијата и Наука за земјиштето и хидрологија. Исто
така и во одредени области од научните подрачја Природно математички и Опшествени науки.
Покажува доследно познавање на основните теми во областа на
технологијата на производството на тутунски расад и технологијата
на производство на тутун, типови и сорти на тутун, заштитата на
тутунот, методологија на научноистражувачката работа, математичко
- статистичка обработка на добиените резултати и друго.
Покажува проширено и продлабочено знаење од проучуваните
полиња.
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
научноистражувачки испитувања во областа на производство на тутун
во правец на поставување на нови современи технологии на работа,
имплементација на современата техничка понуда во производниот
процес. Примена на знаењето во работата н а стручни тимови за
создавање на нови сорти и производство на сертифициран семенски
материјал од високо квалитетни сорти тутун интересни за странските
и домашните купувачи.
Ефикасност во менаџирањето на производниот процес во правец на
заштитата на животната средина.
Способност за проценување на потребите на пазарот за создавање на
нови сорти тутун. Проценување на потребните количини семенски
материјал, со обемот на производство на тутун. Имплементирање на
знаењето во областа на производство на тутун, притоа земајќи ги
предвид релевантните лични, општествени, научни и етички аспекти.
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Комуникациски
вештини

Вештини на учење

Способност за размена на заклучоци и предлози, аргументирани и
рационално поткрепени со резултати од научноистражувачки и
лабораториски испитувања, според поставените методологии.
Способност да комуницира и да споделува идеи поткрепени со
решенија, како со стручната фела од тутунското стопанство така и со
целокупната општествена јавност.
Способност за комбинирање на теоријата и праксата за решавање
на проблеми во производство на тутун, за објаснување на причините
и за избор на адекватно решение.
Способност ефективно да комуницира преку пишувани извештаи
и усни презентации, употребувајќи соодветна терминологија и
технички јазик.
Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и
учење во областа на производството на тутун.
Со професионален пристап во работата го применува стекнатото
знаење и разбирање во сите фази на тутунопроизводниот процес.
Има способност за пронаоѓање на научни факти, нивна анализа и
имплементација во истражувачкиот процес, но и во усовршување на
разни производни процеси.
Способност за тимска работа и за активна соработка внатре во
групата, преку споделување одговорности и задачи.
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4. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни
предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и дефиниран начин на
избор на предметите.
СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА

Реден
број

Код на
предметот

Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри (АС)
Неделен фонд
на часови
Назив на наставен предмет
Семестар
П
В

ЕКТС

Задолжителни наставни предмети
1.

ПТ 101

Технологија на производството
на тутун

прв

4

3

10

2.

ПТ 102

Методологија на научноистражувачката работа

прв

4

3

10

ПТ 103

Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

прв

4

3

10

втор

3

2

5

втор

3

2

5

3.

Изборни наставни предмети
Изборен наставен предмет
1.
(ПТ 201 - ПТ 207
2.
Изборен наставен предмет
(ПТ 201 - ПТ 207)
1.

ПТ 301

Магистерски труд

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година

втор

20
18

13

60
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Табела 4.2. Изборни наставни предмети на студиската програма
Вид на изборен наставен предмет

Број

Изборни наставни предмети - Листата на изборни предмети предложена од единицата

Листата на изборни предмети
предложена од единицата

Реден Код на
број предметот

Неделен фонд
на часови

Семестар

7

ЕКТС

Од која
единица

Предавања Вежби

1.

ПТ 201

Систематика, класификација и типови
и сорти на тутун

втор

3

2

5

НИТП

2.

ПТ 202

Генетика и селекција на тутунот со
семепроизводство

втор

3

2

5

НИТП

3.

ПТ 203

Интегрална заштита на тутунот

втор

3

2

5

НИТП

4.

ПТ 204

Физиолошко - биохемиски
карактеристики на тутунот

втор

3

2

5

НИТП

5.

ПТ 205

Физиологија на растење и развиток на
тутунот со култура на ткива

втор

3

2

5

НИТП

6.

ПТ 206

Оперативен менаџмент во
производството на тутун

втор

3

2

5

НИТП

7.

ПТ 207

Математичко-статистички методи во
научно-истражувачката работа

втор

3

2

5

НИТП

6

4

10

НИТП

Вкупно:

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети и
изборните предмети на студиската програма
Семестар
I
II
Вкупно
% застапеност

Број на задолжителни
предмети
3
3
60%

Број на изборни
предмети
2
2
40%

Вкупно предмети
3
2
5
100%
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Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети
и изборните предмети
Вкупна оптовареност
Оптоварност за
Оптоварност за изборни
изразена преку ЕКТС
задолжителни предмети
предмети изразена преку
изразена преку ЕКТС
ЕКТС
А
А1
Б
Б1
В
В1

Ред.
бр.

1.

Вкупен Процентуална Вкупен број
Траење на
на ЕКТС од
број на
застапеност
студиите
ЕКТС од на ЕКТС од задолжителни
(години)/
те наставни
наставните наставните
вкупен број предмети предмети на
предмети
на ЕКТС на
студиската
студиската
програма
програма

1 година /
60 ЕКТС

40

100%

30

Процентуална
застапеност
на ЕКТС од
задолжителните
наставни
предмети во
однос на
вкупниот број
на ЕКТС на
студиската
програма

Вкупен
број на
ЕКТС од
изборни
наставни
предмети

Процентуална
застапеност на
ЕКТС од
изборните
наставни
предмети во
однос на
вкупниот број
на ЕКТС на
студиската
програма

75%

10

25%

22

ОБ.2

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии

5. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските
програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011) и член 61 став 3 од Закон за високо
образование (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/2018)

1

2

3

Табела 5.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања
во редовен работен однос со полно работно време на единицата каде што се
реализира студиската програма
Да се наведе
Предмети што Вкупен број
Звањето во кое е
Областа во
Институцијата
Име и
ги предава
на предмети
избран и во која
која што е
каде работи во
презиме на
наставникот
научна област
докториран
редовен
Зимск
наставникот
Летен
работен однос
и
Валентина
Научен советник/ Индустриски
Технологија на
1
Пеливаноска редовен професор
култури,
Научен
производството
Плодност на
институт за на тутун
Индустриски
почвата и
тутун-Прилеп
култури,
Методологија на
1
фертиригација
Плодност на
научнопочвата и
истражувачката
фертиригација
работа
Ана Корубин
- Алексоска

Петре
Ташкоски

Редовен
професор/
Технологија на
прехранбени
производи,
Индустриски
растенија,
Генетика
и селекција на
растително
производство.

Генетика и
селекција на
растителното
производство,
Индустриски
Растенија.

Редовен
професор/
Фитопатологија

Фитопатолoгија

Систематика,
Научен
класификација и
институт за типови и сорти на
тутун-Прилеп
тутун

1

Генетика и
селекција на
тутунот со
семепроизводство

1

Физиологија на
растење и развиток
на тутунот со
култура на ткива

1

Научен
Заштита на
институт за тутунот од
тутун-Прилеп болести, штетници
и плевели

1

Интегрална
заштита на
тутунот

1

Оперативен
менаџмент во
производството на
тутун

1
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4

5

6

7

Гордана
Мицеска

Биљана
Гвероска

Марија
Србиноска

Весна
Крстеска

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии
Редовен
професор/
Физиологија,
Физиологија на
растенијата
Генетика
и селекција на
растително
производство

Физиологија,
Научен
Физиологија на институт за
растенијата, тутун-Прилеп Физиолошко Генетика
биохемиски
и селекција на
карактеристики на
растителното
тутунот
производство

Редовен
професор/
Фитопатолгија

Фитопатолoгија

Редовен
професор/
Хемија и
биохемија на
производи од
растително
потекло и
Технологија на
поледелски
производи
Редовен
професор/
Ентомологија

1

Физиологија на
растење и развиток
на тутунот со
култура на ткива
Научен
Заштита на
институт за тутунот од
тутун-Прилеп болести, штетници
и плевели

1

1

Интегрална
заштита на
тутунот

1

Физиолошко биохемиски
карактеристики на
тутунот

1

Екстракција и
Научен
Математичкоидентификација институт за статистички
тутун-Прилеп методи во
на активни
компоненти од
научноистражувачката работа
тутунот

Ентомологија,
Биолошка
борба

Научен
Заштита на
институт за тутунот од
тутун-Прилеп болести, штетници
и плевели
Интегрална
заштита на
тутунот

1

1

1
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8

9

Каролина
Кочоска

Билјана
Јорданоска
Шишкоска

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии
Вонреден
професор/
Индустриски
Растенија,
Генетика
и селекција на
растително
производство

Индустриски
Растенија,
Генетика и
селекција на
растителното
производство

Научен
Технологија на
институт за производството
тутун-Прилеп на тутун
Систематика,
класификација и
типови и сорти на
тутун

1

Генетика и
селекција на
тутунот со
семепроизводство

1

Вонреден
Xемија,
Научен
Методологија на
професор/
Aналитичка
институт за научноXемија,
хемија,
тутун-Прилеп истражувачката
Aналитичка хемија, Биохемија,
работа
Биохемија,
Инструменталн
МатематичкоИнструментални
и методи,
методи,
Хемија на
статистички методи
Хемија на
животната
во научноистражуживотната
средина
вачката работа
средина

10

Силвана
Пашовска

Вонреден
Економика на
Научен
Оперативен
професор/
претпријатијата институт за менаџмент во
Економика на
,
тутун-Прилеп производството на
претпријатијата,Еко Економика на
тутун
номика на
инвестиции,
инвестиции,
Маркетинг
Маркетинг
и друго
и друго

11

Наташа
Здравеска

Вонреден
професор/
Индустриски
растенија и
друго
Технологија на
прехранбени
производи,

Индустриски
растенија и
друго

Научен
институт за
тутун-Прилеп

1

Методологија на
научно-истражувачката работа

1

1

1

1
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6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма Производство на
тутун, организирана на Научен институт за тутун - Прилеп

Табела 6.1 Список на простории со површина во високообразовната установа што
ќе се користат за реализација на студиската програма
Р.Б.

Вид и намена на простор

7

Конференциски сали
Биолошки лаборатории - стакленици
Лабораторија за контрола на
квалитетот 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
Лаборатории за заштита на тутунот од
болести, штетници и плевели

8
9
10
11

Ген банка
Лабораторија „In vitro“
Работни кабинети
Библиотека

1.
2.
3.

4.

5
6.

Вкупно:

Број
2
2
1

1

1

Број на
места

Површина
m2

150

159,38
554,56
69,12
106,60
250,72

1

130,70

1

160,97

1
1
15
1
27

14,85
67,08
343,76
79,32
1937,06
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7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Производство на тутун,
Научен институт за тутун - Прилеп

Табела 7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење на дејноста
што одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност

1.

Опрема и наставни
средства
Компјутер

2.

Видео проектори

3.

Мултифинкционални печатачи

4.

Фотокопир

5.

Сервер

6.

Микроскопи и бинокулари

7.

Ваги

Опрема

8.

Стерилизатори, сушници,
термостати

Опрема

9.

Автоклав

10.

11.

Ред.бр.

Вид
Наставно
средство
Наставно
средство
Наставно
средство

Наставно
средство
Наставно
средство

Намена

Број

Персонални и преносни за
45
изведување настава и работа на
наставно-научен и административен
кадар
LCD - Изведување настава
2
Печатари, скенери и фотокопири за 12
изведување настава и работа на
наставно-научен и административен
кадар
Работа на наставно- научен и
административен кадар
Заштита и чување на податоци за
студенти и други информации од
дејноста и работата на Институтот

2
2

Опрема Микроскопски и макроскопски
8
преглед на објекти со и без можност
за фотографирање со камера и
светлосни
Мерење на маса (Технички и
аналитички ваги)
Стерилизирање, конвенктивно
сушење и термостатирање на
одредена температура

11

Опрема

Автоклавирање на подлоги

3

Ламинарна подлога

Опрема

2

Инкубатор

Опрема

Безбедни услови за работа со
растителен материјал и култури
Инкубација и времено одржување
на чисти култури од
микроорганизми
Вортекс, магнетни и орбитални
мешалки за краткотрајно,
континуирано и контролирано
мешање на раствори

6

12.

Мешалки

Опрема

13.

РH метри

Опрема

14.

ELISA читач

Опрема

15.

PCR

Опрема

12

2

Мерен инструмент за одредување на 3
pH вредност на раствори
Читач на микротитарски плочи со
1
перач
Simpliamp -Секвенционирање,
клонирање, генотиприрање на
полимеразни циклични синџири

1
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16.

Дестилатор со водена пареа

Опрема

Дестилирање

4

17.

Решо за согорување

Опрема

Согорување на материјал

3

18.

Опрема

20.

Влагомер

Опрема

Разградување на материјал со
микробранови
Загревање, концентрирање и
сушење
Одредување на апсолутна влага

1

19.

Микробранова печка за
согорување
Водено купатило

21.

Електричен млин

Опрема

Гранулуирање на материјал

3

22.

Термохигрометар

Опрема

1

23.

Барометар

Опрема

Одредување на влажност и
температура во амбиентот
Одредување на атмосферски
притисок

24.

Шутелапарат

Опрема

1

25.

Машина за пушење

Опрема

26.

Автоматска вага за сортирање
на цигари
Апарат за одредување на влага
по Карл Фишер-титратор
Апарат за одредување на отпор
на повлекување на цигари и
филтер стапчиња

Опрема

Одредување на степен на каталазна
активност
Автоматски пушач на тутунски
проиаводи
Сортирање на цигари според маса

Опрема

Одредување на вода во кондензат

1

Опрема

Одредување на опор на повлекување 1

Опрема

33.

UV Vis Спектрофотометар

Опрема

34.

'Ртилиште

Опрема

Одредување на волумнески удел на
јаглероден монокси и диоксид
Разделување на компонети и
идентификација
Одредување на концентрација на
елементи
Одредување на концентрација на
елементи
Спектроскопска анализа на на
соединенија
Одредување на 'ртливоста на семе

1

32.

Апарат за одредување на
CO/CO2
Гасен хроматограф со
пламенојонизационен детектор
Атомски апсорпционен
спектрометар со графитна печка
Пламенфотометар

35.

Делител на семе

Опрема

Фракциона поделба на семе

1

36.

Апарат за одредување каталазна
активност

Опрема

1

37.

Електричен систем на сита

Опрема

38.

Микротом

Опрема

Одредување фермент каталаза и %
на мувлосаност на тутунската
суровина
Одредување на песок и фракционен
состав во тутунската суровина
Сечење на растителни препарати

39.

Муфолна печка

Опрема

Согорување на материјал

1

40.

Компјутеризирана метеролошка
станица

Опрема

Софтверски прием и превземање на 1
метеоролошки податоци

27.
28.

29.
30.
31.

Опрема

Опрема
Опрема
Опрема

4
2

1

1
1

1
1
2
2
3

1
1
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8. Информација за бројот студенти (прв пат запишани) на студиската програма во периодот
од последната акредитација
Табела 8.1 Преглед на бројот на студенти кои се запишани (по прв пат) на
студиската програма во периодот на последната акредитација и бројот на
студенти за кои се бара акредитација
Академска година
2016/2017
1.
2.
2017/2018
3.
2018/2019
4.
2019/2020
5.
2020/2021
Вкупно запишани студенти
Бројот на студенти за кои е добиена акредитација
Бројот на студенти за кои се бара нова реакредитација

Број на студенти
запишани во прва година
2
/
1
1
/
4
10
5
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9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература

Научниот институт за тутун - Прилеп има обезбедено и располага со богат книжевен фонд
соодветен на предметните програми, располага со домашни и странски монографски публикации;
поседува доволен број преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски книги
и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија што во целост ја
покриваат задолжителната и дополнителната литература за предметите од студиската програма.
Библиотеката на институцијата располага со поголем број на примероци (во тврда копија и
електронски верзии – на CD) од наведената задолжителна и дополнителна литература.
Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој наставен предмет е јавно објавена
и достапна на web страната на единицата (https://nit.uklo.edu.mk/studii/vtor-ciklus/).
10. Информација за веб страница
Научниот институтот за тутун – Прилеп има своја интернет страница (https://nit.uklo.edu.mk/) на
македонски и англиски јазик, преку која се обезбедува достапност до релевантни податоци и
информации од дејноста, работењето и високообразовната дејност.
На веб страната на институтот се објавени податоци за историјатот на неговото оснивање, за
организациската поставеност, за дејностите кои се реализираат (научно-истражувачка, апликативна,
производна, едукативна и издавачка дејност), податоци и примерок од меѓународното списание на
Институтот – Тутун/Tobacco (www.tobaccobulletin.mk), како и сите правни акти и закони со кои се
регулира работењето и функционирањето на Институтот како посебна единица на Универзитетот. Исто
така веб страната располага со целосни информации за студентите во врска со студиските програми на
втор и трет циклус.
11. 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 Северна Македонија,
Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните
установи и на академскиот кадар во 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.
Студентската анкета за оценка на квалитетот на студиската програма, како и квалитетот на
наставно-образовната дејност на наставниците и соработниците се спроведува еднаш годишно и тоа по
завршувањето на секој од семестрите, преку iKnow студентскиот сервис.
Самоевалуацијата се реализира на три години од страна на Комисија за самоевалуација која
изготвува Извештај за самоевалуацијата на институтот, во којшто се вклучени сите студиски програми,
од сите циклуси на студирање.
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12. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените основи на
евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од агенција за евалуација
на високото образование во Република Македонија и од Интеруниверзитетска конференција на
Република Македонија (Скопје - Битола, септември 2002).
Научниот институт за тутун - Прилеп спроведи самоевалуација на квалитетот на наставно –
образовниот процес на вто и трет циклус академски студии на сите акредитирани студиски програми,
за што е изготвен Извештај за самоевалуација од 2017/2018 до 2019/2020 година бр.15-660/1 од
14.09.2020 година. Извештајот е поставен на web страната на Научниот институт за тутун – Прилеп
(http://nit.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/11/2021/08/Samoevaluacija-2020.pdf) и истиот претставува
конститутивен елемент на Извештајот за самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ Битола (https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/11/Izvestaj-za-samoevaluacija-2017-18-2019-20.pdf).
Врз основа на спроведениот 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 научноистражувачката работа.
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.
Постојана присутност и целосна достапност на наставно-научниот кадар се исто така од големо значење.
Активната меѓународната соработка овозможува да се следат најновите научни достигнувања од
областа на производството на тутун, што од друга страна претставува можност за остварување на
мобилност на студентите и наставен кадар.
Во однос на дијагностицираните слабости се преземаат потребните мерки и активности за нивно
надминување.
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13. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците кореспондира
со специфичноста на студиската програма, односно профилот и квалификацијата на наставнонаучниот кадар.

1

1

2

Вкупно
Други

Емеритус

Редов. проф.

Доцент

1. Индустриски растенија - 40302

Вонр. проф.

Научна област

Ред.
бр.

Научно звање–
истраживач

Табела 13.1. Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување на
студиската програма

Генетика и селекција на растителното
производство - 40308

2

2

2.
3.

Плодност на земјиштето и фертилизација 40105

1

1

4. Фитопатологија - 40200

2

2

5. Ентомологија - 40201

1

1

6. Менаџмент во аграрот - 50616

1

1

7. Екологија - 10205

1

1

8. Биохемија - 10703

1

1

Вкупно:

4

7

11
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14. Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и
специфичните дескриптори

Општ
дескриптор
Знаење и
разбирање

Примена на
знаење и
разбирање

Способност за
проценка

Општи дескриптори
Опис
 Покажува знаење и разбирање во научното
поле на студирање кое се надградува врз
претходното
образование
и
обука,
вклучувајќи и познавање во доменот на
теоретски,
практични,
концептуални,
компаративни и критички перспективи во
научното
поле
според
соодветна
методологија.
 Применува методологии соодветни за
решавање на сложени проблеми што
обезбедува можност за оригиналност во
примената
на
сопствени
идеи
во
научноистражувачката работа.
 Покажува знаење и разбирање за заштитата
на тутунот од болести, штетници и плевели.
 Знаење и разбирање за организирање на
процесот на работа.
 Знаење за типовите и сортите на
тутунот и научните истражувања, како и
способност за употреба на проширено и
продлабочено знаење.

Има
способност
за
прибирање,
анализирање, оценување и презентирање
информации, и идеи од релевантни податоци
и истражувања.
 Може да ги применува принципите на
добра земјоделска практика.
 Може практично да го контролира
квалитетот на тутунот и тутунските
производи од генетски аспект.

Предмети преку кои се
обезбедува постигнување
на општите дескриптори
1. Технологија на производство
на тутун
2. Методологија на
научноистражувачката работа
3. Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

1. Систематика, класификација и
типови и сорти на тутун
2. Генетика и селекција на
тутунот со семепроизводство
3. Математичко - статистички
методи во
научноистражувачката работа
4. Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели
5. Интегрална заштита на тутунот

 Способност да оценува теоретски и 1. Физиолошко - биохемиски
практични прашања, да дава објаснување за
карактеристики на тутунот.
причините и да избере соодветно решение. 2. Систематика, класификација и
типови и сорти на тутун
 Донесување соодветна проценка земајќи
ги предвид личните, општествените, 3. Физиологија на растење и
развиток на тутунот со култура
научните и етичките аспекти.
на ткива
 Има способност за проценка на степенот
на ризик при производството на тутун.
 Има способност за проценка на
исплатливоста на отпочнувањето со
сопствен тутунопроизводствен бизнис.
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 Способност за размена на предлози и
1.
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.
 Стекнување на вештини за комуникација
со откупните компании и со
производителите на тутун.

Оперативен менаџмент во
производството на тутун

 Ги идентификува тутунските растенија со 1. Методологија на
што се стекнува понатамошно знаење и
научноистражувачката работа
учење со висок степен на независност.
2. Оперативен менаџмент во
 Може да го примени знаењето и
производството на тутун
разбирањето на начин што покажува
3. Систематика, класификација и
професионален пристап во работата или
типови и сорти на тутун
професијата.
Покажува компетенции за идентификација,
анализа и решавање проблеми.
Способност за пронаоѓање и поткрепување
аргументи во рамките на полето на
студирање.
 Има развиени вештини за примена на
методологијата во научноистражувачката
работа.

34

ОБ.2

Специфичен
дескриптор
Знаење и
разбирање

Примена на
знаење
и
разбир
ање

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии

Специфични дескриптори
Опис
 Покажува знаење и разбирање на појавите и
процесите во подрачјето на биотехничките
науки, главно во полињата Индустрики
култури, Заштита на растенијата и Наука за
земјиштето и хидрологија. Исто така и во
одредени области од научните подрачја
Природно- математички и Опшествени науки.
 Покажува кохерентно познавање на
основните теми во областа на технологијата
на производството на тутунски расад и
технологијата на производство на тутун,
типови и сорти на тутун, заштитата на
тутунот,
методологија
на
научноистражувачката работа, математичкостатистичка
обработка
на
добиените
резултати и друго.
 Покажува проширено и продлабочено
знаење од проучуваните полиња.
 Покажува знаење за технологијата на
производство на тутунски расад, обработка и
промет на тутунот и примена на соодветни
агротехнички мерки
 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
научноистражувачки 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 на
стручни тимови за создавање на нови сорти и
производство на сертифициран семенски
материјал од високо квалитетни сорти тутун
интересни за странските и домашните
купувачи.

Предмети преку кои се
обезбедува постигнување на
специфичните дескриптори
1. Технологија на производство на
тутун
2. Методологија на
научноистражувачката работа
3. Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели

1. Технологија на производство на
тутун
2. Систематика, класификација и
типови и сорти на тутун
3. Генетика и селекција на тутунот
со семепроизводство
4. Математичко-статистички
методи во научноистражувачката
работа
5. Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели
6. Интегрална заштита на тутунот
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 Способност за проценување на потребите на
пазарот за создавање на нови сорти тутун.
Проценување на потребните количини
семенски
материјал,
со
обемот
на
производство на тутун.
 Имплементирање на знаењето во областа на
производство на тутун, притоа земајќи ги
предвид релевантните лични, општествени,
научни и етички аспекти.
 Има способност за проценување
на
потребите на пазарот од соодветна тутунска
суровина и потребните количини семенски
материјал ставени во корелација со обемот на
производство на тутун.
 Правење на проценка при носењето
правилни одлуки за заштита на тутунот од
болести, штетници и плевели.

1. Физиолошко - биохемиски
карактеристики на тутунот.
2. Систематика, класификација и
типови и сорти на тутун
3. Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели
4. Физиологија на растење и
развиток на тутунот со култура
на ткива

 Способност за размена на заклучоци и 1. Оперативен менаџмент во
предлози, аргументирани и рационално
производството на тутун
поткрепени
со
резултати
од 2. Методологија на
научноистражувачки
и
лабораториски
научноистражувачката работа
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.
 Стекнување на вештини за размена на
заклучоци и предлози, аргументирани и
рационално поткрепени со резултати од
научно - истражувачки и лабораториски
испитувања, според поставените
методологии.
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 Ги идентификува потребите за стекнување 4.
понатамошно знаење и учење во областа на
производството на тутун.
5.
Со професионален пристап во работата го 6.
применува стекнатото знаење и
разбирање
во
сите
фази
на
тутунопроизводниот процес.
 Има способност за пронаоѓање на научни
факти, нивна анализа и имплементација во
истражувачкиот процес, но и во усовршување
на разни производни процеси.
 Способност за тимска работа и за активна
соработка внатре во групата, преку
споделување одговорности и задачи.
 Редовно следење на најновите научни
текови и достигнувања во областа на
тутунопроизводството, типовите и сортите на
тутун и процесите на производството
обработка, преработка и промет на тутун.

Методологија на
научноистражувачката работа.
Типови и сорти на тутунот
Оперативен менаџмент во
производството на тутун

15. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма
Тутунот е важна индустриска култура за Република Северна Македонија. Обезбедува значаен
приход на девизни средства и е од голема социјална важност. Од ова произлегува потребата за потесно
специјализирање на кадри кои ќе дадат придонес во имплементирањето на современите
научноистражувачки 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 студиска програма за доградување на знаењата на
завршените земјоделски инжињери и задоволување на потребите од ваков, редок и многу значаен
профил за тутунското стопанство во Република Себерна Македонија, итн.
За целосно остварување на целите и задоволување на потребите за реализација на програмата
Институтот располага со идеални материјално-технички и просторни услови, за што сведочат
податоците за обезбеден простор и опрема (приложени: Табела 6.1. и Табела 7.1.). За реализација на
практичната настава Институтот поседува свои сопствени тутунопроизводни и семепроизводни насади,
Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија - L01, Лабораторија за контрола
на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал - L02, Лабораторија за контрола на
квалитетот на тутунот и тутунските производи - L03, Лабораторија за контрола на автентичност и
квалитет на тутунска суровина - L04, Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата - L05,
Лабораторија „in vitro“ и ген-банка на тутунско семе, каде студентите успешно ќе ги имплементираат
теоретските знаења што ги нуди програмата.
Студиската програма Производство на тутун профилира кадри за потребите на тутунското
стопанство и бизнис секторот во согласност со концептот на модерното универзитетско образование,
според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини за работење во повеќе сфери од општественото
живеење.
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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 во 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.
16. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо
образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции
Поради специфичноста на студиската програма Производство на тутун нема целосна усогласеност
со програмите на европски високообразовни институции, но има сличност со содржината на
предметите од следните институции:
The Agricultural University – Plovdiv, Faculty of Agronomy
https://www.auplovdiv.bg/en/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B8/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8
- Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
http://www.fazos.unios.hr/hr/nastava/studiji-nastava/poslijediplomski-specijalisticki-studij/zastita-biljaposlijediplomski/1-godina/
- Агрономски факултет , Чачак
http://afc.edu.rs/files/data/akreditacija/mas_agronomija/Prilog_5_2_-_Knjiga_predmeta.pdf,
- Poljoprivredni fakultet Novi Sad http://polj.uns.ac.rs/sr/node/2494
- Faculty of Agriculture and forestry – University of Helsinki
https://www.helsinki.fi/en/degree-programmes/agricultural-sciences-mastersprogramme/studying/courses-and-study-modules ,
- Samara state Agricultural Academy Universidad de Almeria – Master en Biotechnologia,
http://www.ssaa.ru/obrazovanie/2018-05-24-04-2013/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
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1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
вториот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и
бр.154/2011)
Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година / семестар

Предметна програма од вториот циклус на студии
Технологија на производството на тутун
ПТ 101
Производство на тутун
Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
2022/2023 Број на ЕКТСПрва година /
прв семестар
кредити
Проф. д-р Валентина Пеливаноска
Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска

10

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Запишана прва година на втор циклус
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за технологијата на
производството на тутунски расад и на нива како за ситнолисни така и за крупнолисни тутуни.
Продлабочување на знаења за примената на агротехничките мерки, како и штавењето и сушењето
на тутунот.

10.

11.

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 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.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома

13.
14.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

15.

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
17.3.

18.

250 часа (10 ЕКТС х 25 часа)
50+50+40+55+55
15.1.
15.2.
16.1.
16.2.
16.3.

Предавања- теоретска настава.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

50 часови
40 часови
55 часови
55 часови

80 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

50 часови

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода

10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
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Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик
Анкета на студенти

Задолжителна литература
Реден
број
1.

22.1.

22.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Узуноски М.

Производство на тутун

Скопје

1985

2

Атанасов Димитар -

ТÓтÓнопроизводство,
Пловдив,

Пловдив

1972

3

Hawks N.S., Collins K.W.

Nacela proizvodnje
virdzinijskog duhana

Zagreb

1994

Дополнителна литература

22.2.

Реден
број
1.
2

Автор

Наслов

Карајанков С., Арсов З.,
Кабрамова Р
Dobrivoje Jovanović

Практикум за
производство на тутун
Priračnik za proizvodnju
duvana

Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет

Издавач

Година

Скопје

2007

Niš

1994

Предметна програма од вториот циклус на студии
Методологија на научно-истражувачката работа
ПТ 102
Производство на тутун

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за
Запишана прва година на втор циклус
запишување на
Цели на предметната програма (компетенции): Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со
знаења од методите на научно-истражувачката работа

10.

Универзитет Св. " Климент Охридски " – Битола,
Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
Прва година /
2022/2023 Број на ЕКТС
прв семестар
кредити
Проф. д-р Валентина Пеливаноска
Вонр. проф д-р Билјана Јорданоска Шишкоска
Вонр. проф д-р Наташа Здравеска

10

56

ОБ.2

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии

11.

Содржина на предметната програма: Стекнување на знаење за принципи и методологија на
научноистражувачката работа; Стекнување на вештини за изведување на истражувачки проект;
Избор и дефинирање на проблемот на истражување; Одредување на целите на истражувањето;
Основни етапи на истражувачкиот процес (хипотеза, анализа, експеримент, евалуација); Методи
на прибирање на податоци; Користење на бази на податоци. Обработка, анализа и интерпретација
на резултатите од истражување; Пишување на научно истражувачки труд и проект; Поделба на
научно истражувачки трудови; Правила за подготовка на труд за објавување на резултати од
научно истражување; Правила и подготовка за успешна презентација на научен труд и проект во
форма на орална или постер презентација.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома

13.

Вкупен расположив
ф
Распределба на

14.
15.

250 часа (10 ЕКТС х 25 часа)

расположивото
Форми на наставните
активности

16.

Други форми на
активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
17.3.

50+50+40+55+55
15.1.
15.2.
16.1.
16.2.
16.3.

Предавања- теоретска настава.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

50 часови
50 часови
40 часови
55 часови
55 часови

80 бодови

Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

10 бодови
10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена проектна – семинарска работа, редовни
консултации за проблематиката која ја опфаќа

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик, по потреба и англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

Анкета на студенти

Задолжителна литература
22.

22.1.

Реден
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Димитров,В. Н.,
Митрева, Е.,
Серафимова

Методологија на
научноистражувачката
работа

УГД, Штип

2017

2.

P. Kosso

A Summary of Scientific
Method

Springer,
Heidelberg

2011

3.

Katz M. J.

From Research to
Manuscript - A Guide to
Scientific Writing

Springer

2009
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Дополнителна литература
Реден
број
22.2.

1.

Автор
Сариќ М.

Наслов

Издавач

Година

Општи принципи научног
рада

Београд

1985

2.
3.

Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
6.
Академска година / семестар

Предметна програма од вториот циклус на студии
Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели
ПТ 103
Производство на тутун
Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
2022/2023 Број на ЕКТСПрва година /
прв семестар
кредити
Проф. д-р Петре Ташкоски
Проф. д-р Биљана Гвероска
Проф. д-р Весна Крстеска

10

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Запишана прва година на втор циклус
предметот
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.

10.

11.

Содржина на предметната програма: Основни познавања од специјална фитопатологија; болести
на тутунот; проучување на лабораториските методи, основни познавања 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; Методи и мерки за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,
агрохемиски препарати за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома

13.
14.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

15.

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови

250 часа (10 ЕКТС х 25 часа)
50+50+40+55+55
15.1.
15.2.
16.1.
16.2.
16.3.

Предавања- теоретска настава.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

50 часови
50 часови
40 часови
55 часови
55 часови

80 бодови
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17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата

20.
21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10 бодови
10 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик
Анкета на студенти

Задолжителна литература
22.1.

Реден
број
1.

2

22.

3

Автор
Ташкоски П.

Димеска В.

Постоловски М.
Лазаревска С.

Наслов

Издавач

Економски значајни
болести на тутунот

Година

УКЛО,
Научен
институт за
тутун-Прилеп
УКЛО,
Хербологија на тутунот
Научен
институт за
тутун-Прилеп

2021

Земјоделска
ентомологија

2014

Миле
Постоловски,
Станислава
Лазаревска

2008

Дополнителна литература

22.2.

Реден
број
1.

2.

3.

Автор
Димевска В.
Христовска И.
Гвероска Б.
Крсеска В.

Наслов

Практикум по заштита ЈНУ, Институт
на тутунот од болести,
за тутунПрилеп
штетници и плевели

Одделение за заштита на Програма за заштита
тутунот од болести, на тутунот од болести,
штетници и плевели
штетници и плевели
Фитосанитарна управа
при МЗШВ

Издавач

Национална листа на
одобрени активни
супстанции и производи
на територијата на РСМ

Година
2004

УКЛО,
За
Научен
тековната
институт за
година
П
МЗШВ
За
тековната
година
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Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет

Предметна програма од вториот циклус на студии
Систематика, класификација и типови и сорти на
тутун
ПТ 201
Производство на тутун

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Запишана прва година на втор циклус
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со тутунот - Nicotiana tabacum, ботаничка припадност, систематика; морфобиолошки, технолошки и хемиски својства на различните типови и сорти тутун.

2.
3.
4.

10.

Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
2022/2023 Број на ЕКТСПрва година /
втор семестар
кредити
Проф. д-р Ана Корубин – Алексоска
Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска

5

11.

Содржина на предметната програма: Потекло на тутунот; Систематика на родот Nicotiana;
Поважни типови тутун во светот; Типови и сорти тутун во републиката: Морфо-биолошки,
технолошки и хемиски својства на различните типови и сорти тутун; Поважни типови и сорти
тутун во Р. Грција, Турција и Бугарија.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
17.3.

125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)
25+25+15+30+30
15.1.
15.2.
16.1.
16.2.
16.3.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

25 часа
25 часа
15 часа
30 часа
30 часа

80 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

20.

Предавања- теоретска настава.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

10 бодови
10 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик
Анкета на студенти
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Литература
Задолжителна литература
22.1.

Реден
број
1.

22.

Автор

Наслов

Издавач

Година

М. Узуноски

Производство на тутун

Стопански
весник,
Скопје

2

А. Корубин - Алексоска

Сорти тутун од
Институт за
Институтот за тутун - тутун-Прилеп
Прилеп

2004

3

David B. Moyer, M.D.

The Tobacco Book: A
Reference Guide of
Facts, Figures, and
Quotations about
Tobacco

2016

1985

Michael Terry
Books

Дополнителна литература

22.2.

Реден
број
1.

Автор
Logan Van Hoof

Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската
програма (единица - институт,
катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
циклус)
6.
Академска година/семестар

Наслов
Tobacco (Nicotiana
tabacum)

Издавач

Година

http://bioweb.u
wlax.edu/bio20
3/2011/vanhoof
_loga/index.ht

2011

Предметна програма од втор циклус на студии
Генетика и селекција на тутунот со семепроизводство
ПТ 202
Производство на тутун
Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
Прва година /
2022/2023 Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Проф. д-р Ана Корубин – Алексоска
Вонр. проф. д-р Каролина Кочоска
Запишана прва година на втор циклус

5

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на поконкретни знаења од областа
на генетиката и селекцијата 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. Цели на селекцијата на тутунот; Насоки во селекционата работа;
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12.
13.
14.
15.

16.

17.
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Почетен материјал; Методи на селекција; Искористување на хетерозисот кај тутунот;
Одржување на сортите; Семепроизводство на тутунот; Методи во семепроизводството;
Производство на семенски материјал од фертилни и машкостерилни сорти; Контрола и
доработка на семенски насади и семенскиот материјал.
Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома
Вкупен расположив
125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)
фонд на време
Распределба на
25+25+15+30+30
расположивото време
Форми на наставните 15.1.
Предавања- теоретска настава.
25 часа
активности
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториумски),
25 часа
семинари, тимска работа.
Други форми на
16.1.
Проектни задачи
15 часа
активности
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење - задачи
30 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
Индивидуална работа/проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

17.2.
17.3.
18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и за полагање
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10 бодови
10 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена проектна – семинарска работа, редовни
консултации за проблематиката која ја опфаќа
предметот и задолжителнa научно-истражувачка
работа
Македонски јазик
Анкета на студенти

Задолжителна литература
Ред.
Автор
бр.
1. Горник Р.
22.1.
22.

2.
3.

Borojeviċ S.,
Borojeviċ K.
Ana Korubin –
Aleksoska

Наслов
Облагородување на тутунот
Genetika
Испитување на квалитетот на
семето од земјоделските
растенија.

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Тутунски комбинат Прилеп
Poljoprivredni
fakultet, Novi Sad
Научен институтот
за тутун – Прилеп,
Унив."Св. Климент
Охридски"–Битола
(Универзит. учебник)

1973

Издавач

Година

1976

2017
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1.

Borojeviċ S.

2.

Manjit S.
Kang (editor)

Principi i metode
Ćirpanov, Novi Sad
oplemenjivanja bilja
Quantitative Genetics, Genomics CABI Publishing, New
and Plant Breeding
York

Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет

1981
2002

Предметна програма од втор циклус на студии
Интегрална заштита на тутунот

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоретски достигања и
практични методи за интегрална заштита на тутунот од болести штетници 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 болести, штетници, плевели и цветоносни паразити;
основни познавања од примената на агротехнички мерки; користење на отпорни сорти;
биолошка борба (предаторски и и паразитски видови на инсекти, микроорганизми); примена на
хемиски препарати- фунгициди, инсектициди, хербициди; прогноза на болести, штетници и
певели, основи на фитопатологија, ентомологија и хербологија; одбрани поглавја од специјална
фитопатологија, ентомологија и хербологија; зачувување на природните непријатели на
штетниците; болести на инсектите.

2.
3.
4.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

ПТ 203
Производство на тутун
УКЛО Научен институт за тутун-Прилеп
втор циклус
Прва година /
2022/2023
Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Проф. д-р Петре Ташкоски
Проф. д-р Биљана Гвероска
Проф д-р Весна Крстеска
Запишана прва година на втор циклус

5

Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома
Вкупен расположив фонд 125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)
на време
Распределба на
25+25+15+30+30
расположивото време
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава.
25 часа
активности
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториумски),
25 часа
семинари, тимска работа.
Други форми на
16.1.
Проектни задачи
15 часа
активности
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење - задачи
30 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80
17.2.

Индивидуална работа/проект
(презентација: писмена и усна)

10
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Активност и учество

17.3.
18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и за полагање
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата

20.
21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10
до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработување на семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик
Анонимна анкета на студенти

Задолжителна литература
Реден
број
1.

Автор

Наслов

Ташкоски П.

2.

Ташкоски П.

3.

Кнапич В.,
Прирачник за интегрална
Дилје А.,
заштита (Manual for
Џерковска Н.,
training in IPM)
Кузманоска Б.,
Крстеска В.,
Глаткова Г.,
Димитровски З.

Основни фитопатолошки
лабораториски методи
(практикум)
Економски значајни
болести на тутунот

22.1.

22.

Издавач

Година

НИТП Прилеп

2012

Универзитет “Св.
Климент Охридски”
– Битола, Научен
институт за тутунПрилеп
Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство на
РС Македонија
/Agriconsulting,
EuropeAid

2021

2021

Дополнителна литература
Реден
број
1.

Автор

Наслов

Година

Мицковски Ј.

Болести на тутунот

Стопански весникСкопје

1984

Ташкоски П.,
Крстеска В.

Програма за заштита на
тутунот од болести,
штетници и плевели
(Брошура)

УКЛО Научен
институт за тутунПрилеп

2021

22.2.
2.

Издавач
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Прилог бр.3
1. Наслов на наставниот предмет

Предметна програма од вториот циклус на студии
Физиолошко - биохемиски карактеристики на тутунот

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската
Програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

ПТ 204
Производство на тутун
Научен институт за тутун – Прилеп

5.
6.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

втор
Прва година /
2022/2023 Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Проф. д-р Гордана Мицеска
Проф. д-р Биљана Гвероска
Запишана прва година на втор циклус

5

Предуслови за запишување на
предметот
10. 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.
9.

11. 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
и климата за време на вегетацијата на тутунот
12. Методи на учење:предавања и вежби, on –line/ хибридна настава, самостојна работа ,континуирана
соработка и консултации со предметните наставници, изработка на семинарска работа како и
користење на посочената литература
13. Вкупен расположив фонд на време

125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)

14. Распределба на расположивото
време
15. Форми на наставните активности

25+25+15+30+30

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1.
15.2.
16.1.
16.2.
16.3.

Предавања- теоретска настава.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

25 часа
25 часа
15 часа
30 часа
30 часа

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

5 (пет) (F)
6 (шест)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Изработување на семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

Консултации, Анкетни листови за евалуација,

Задолжителна литература
Реден
број

Автор

Наслов

1

А.Б. И Рубин

Физиологиô
селÍскохозôйствен
ных растений. Том

Московского
университета

1971

2

Saric M. i sar.

Fiziologija biljaka

Novi Sad

1979

Biotechnology
Unit,
Department of

2018

Издавач

Година

22.1
22.

Narpat Singh
3
Shekhawat ,
Gaurav Sablok
Дополнителна литература

Plant physiology and biochemistry ,
Growth and
development

1

М. Спасеноски, С. Гаџоска

Физиологија на
растенијата

2

Л. Колева Гудева

Физиологија на
растенијата

22.2

Институт за
биологија ПМФ ,
Скопје
УГД Штип,
Земјодески

2008
2010
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Прилог бр.3
1. Наслов на наставниот предмет

5.
6.

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

8.

Наставник

2.
3.
4.

Предметна програма од вториот циклус на студии
Физиологија на растење и развиток на тутунот со
култура на ткива
ПТ 205
Производство на тутун
Научен институт за тутун – Прилеп
втор
Прва година /
2022/2023 Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Проф. д-р Гордана Мицеска
Проф. д-р Ана Корубин - Алексоска
Запишана прва година на втор циклус

5

Предуслови за запишување
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со процесите одговорни за растење и
развиток на растителната клетка, диференцијација, тотипотентност, култура на ткива.
9.

11. Содржина на предметната програма: Вовед. Физиологија на растење, фактори кои влијаат врз
растењето (температура, светлина). Фитохормони и регулатори на растот, (цитокинетини,
гиберелини, ауксини етилен, апцисинска киселина). Значење и цели на култура на растителни
ткива во услови in vitro. Методи на култура на ткива (култура на меристеми, микропропагација,
соматска , органогенеза, андрогенеза ). Физиологија на развиток: Органогенеза – поим и значење.
Директна и индиректна органогенеза. Соматска органогенеза. Поим, значење и фази на
микропропагацијата. Методи за добивање на хаплоиди и дихаплоиди (андрогенеза). Физиологија
на полен. Стерилизација и асептичхи техники. Состав на хранлива подлога. Ген банки.
12. Методи на учење: on-line / хибридна настава, вежби, самостојна работа со континуирана соработка
и консултации со предметните наставници, изработка на семинарска работа како и користење на
посочената литература
13. Вкупен расположив фонд на време

125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)

14. Распределба на расположивото
време
15. Форми на наставните активности

25+25+15+30+30

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1.
15.2.
16.1.
16.2.
16.3.

Предавања- теоретска настава.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење - задачи

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

25 часа
25 часа
15 часа
30 часа
30 часа

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 х до 60 бода

6 (шест) (E)

61 х до 70 бода

7 (седум) (D)
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19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработување на семинарска работа и спроведено
истражување од помал обем
Македонски јазик
Консултации, Анкетни листови за евалуација,

Задолжителна литература
Реден
број

22.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Московского
университета

1971

Mundi Prensa Libros

1990

1

А.Б. И Рубин

Физиологиô
селÍскохозôйствен ных
растений. Том XI .
Физиологиô табака.

2

R.L.M. Pierik, Luis
Ayerbe Mateo-Sagasta

Cultivo in vitro de las
plantas superiores

3

Biotechnology Unit,
Department of Botany,
Plant physiology and
Jai Narain Vyas
Narpat Singh Shekhawat, biochemistry ,
University,
Gaurav Sablok
Growth and development
Jodhpur- 342 005
Rajasthan

22.1

2018

Дополнителна литература

1

М. Спасеноски ; С.
Гаџоска

2

Л. Колева Гудева

Физиологија на
растенијата

Институт за биологија
2008
ПМФ , Скопје

22.2
Физиологија на
растенијата

УГД Штип,
Земјодески факултет

2010
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Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската
програма (единица - институт,
катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
циклус)
6.
Академска година/семестар

Предметна програма од втор циклус на студии
Оперативен менаџмент во производството на тутун
ПТ 206
Производство на тутун
Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
Прва година /
2022/2023
Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Вонр. проф.д-р Силвана Пашовска
Проф. д-р Петре Ташкоски
Запишана прва година на втор циклус

5

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
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: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома
Вкупен расположив фонд
125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)
на време
Распределба на
25+25+15+30+30
расположивото време
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава.
25 часа
активности
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториумски),
25 часа
семинари, тимска работа.
Други форми на
16.1.
Проектни задачи
15 часа
активности
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење - задачи
30 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.2.
17.3.

Индивидуална работа/проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и за полагање завршен
испит

10 бодови
10 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена проектна – семинарска работа,
редовни консултации за проблематиката која ја
опфаќа предметот и задолжително емпириско
истражување со одредена статистичка метода
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20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

Анкета на студенти

Задолжителна литература
Реден
број

Мицески Трајко,
Пашовска Силвана,
Николоски Круме

1.

22.1.

Автор

Наслов
Оперативен
менаџмент и
финансиска
поткрепеност на
операциитe

2.

Ричард Б. Чејс,
Роберт Ф. Џајкобс,
Николас Ј. Аквилано

Оперативен
менаџмент за
конкурентска
предност

3.

Ричард Луек,
Алфред Озборн

Претприемачки
алатки

22.

Издавач

Година

Ацетони Прилеп

2014

Влада на
Р.Македонија –
Превод на 1000
книги од
најреномирани
универзитети
во САД и ЕУ
Влада на
Р.Македонија –
Превод на 1000
книги од
најреномирани
универзитети
во САД и ЕУ

2011

2013

Дополнителна литература
Реден
број

1.
22.2.

Автор

Хал Р.Верион

Наслов
Микроекономија средно ниво,
современ пристап

Издавач
Влада на
Р.Македонија –
Превод на 1000
книги од
најреномирани
универзитети во
САД и ЕУ

Година

2010
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Прилог бр.3
1.
Наслов на наставниот предмет

Предметна програма од втор циклус на студии
Математичко - статистички методи во
научноистражувачката работа
ПТ 207
Производство на тутун

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Едукација за основните статистички методи од
теоретски и практичен аспект и нивна имплементација во областа на производството на тутунот

2.
3.
4.

5.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Научен институт за тутун - Прилеп
Втор циклус
Прва година /
2022/2023
Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Проф.д-р Марија Србиноска
Вонр.проф.д-р Билјана Јорданоска Шишкоска
Запишана година на втор циклус

5

Содржина на предметната програма: Експериментална статистика како наука; Етапи на
истражувањето и статистичката анализа; Теоретски основи на методите на експерименталната
статистика; Одредување и пресметување на статистичките параметри; Типови статистички
грешки; Типови на теоретска распределба на членовите на мноштвото според вредностите на
квантитативните и квалитативните својства; Статистичка значајност и тестирања; Методи на
статистика и примена во земјоделството
Методи на учење: предавања и вежби, on-line и/или хибридна настава, индивидуална работа на
проектна и други задачи, самостојно учење дома
Вкупен расположив фонд
125 часа (5 ЕКТС x 25 часа)
на време
Распределба на
25+25+15+30+30
расположивото време
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава.
25 часа
активности
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториумски),
25 часа
семинари, тимска работа.
Други форми на
16.1.
Проектни задачи
15 часа
активности
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење - задачи
30 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/проект
(презентација: писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и за полагање завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

10 бодови
10 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изработена проектна – семинарска работа, редовни
консултации за проблематиката која ја опфаќа
предметот и задолжително емпириско истражување
со одредена статистичка метода
Македонски јазик
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Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

Анкета на студенти

Задолжителна литература
Реден
број

Автор
Кирил Б.
Филипоски

1.

Наслов

Издавач

Година

Статистички методи
во земјоделските
истражувања.
Одбрани поглавја

Научен институт за
тутун - Прилеп

2011

22.1.
Vic Barnett

Environmental
Statistics

Chichester, UK:
Wiley

2004

Essential mathematics
and statistics for
science

A John Wiley &
Sons, Ltd.,
Publication

2009

Наслов

Издавач

Година

2.

22.

Graham Currell,
Antony
Dowman
Дополнителна литература
3.

Реден
број

Автор

1.
Најческа Ц.

22.2.

2.

Хаџивуковиќ и
сор.

Експериментална
статистика
применета во
земјоделските и
биолошките
истражувања
Статистички методи
са применом у
полјопривредним и
биолошким
истраживањима

Скопје

Полјопривредни
факултет, Нови Сад

2002

1991
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Прилог бр.4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Реден број 1
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

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

Валентина Пеливаноска
14.06.1965
VIII/1
Докотор на земјоделски науки
Образование
Година
Високо
1988
образование

Институција
Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје

Магистериум

1995

Факултет за
земјоделски науки и
храна - Скопје

Докторат

2014

Научен институт за
тутун - Прилеп
Област
Педологија (40100)

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Поле
Биотехнички науки Наука за
4
земјиштето и
хидрологија 401

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Поле
Биотехнички науки Наука за
4
земјиштето и
хидрологија 401

8.

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

Институција

9.

Универзитет Св. Климент
Охридски, Битола - Научен
институт за тутун-Прилеп,

Област
Индустриски култури
(40302)
Плодност на почвата и
фертиригација (40309)

Звање во кое е избран
и област
Индустриски култури (40302)
Плодност на почвата и
фертиригација (40309)

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
2.
3.
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Технологија на производство на Едногодишни постдипломски студии
тутун
Производство на тутун/ Научен институт
за тутун-Прилеп
2.
Методологија на научноЕдногодишни постдипломски студии
истражувачката работа
Производство на тутун и Обработка и
преработка на тутун / Научен институт за
тутун-Прилеп
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3.

9.3.

Екологија на обработка и
преработка на тутун

Едногодишни постдипломски студии
Обработка и преработка на тутун /Научен
институт за тутун-Прилеп

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Методологија на
Технологија на производство и обработка
научноистражувачката работа
на тутун и производи од тутун/ Научен
институт за тутун-Прилеп
2.

Современа технологија на
производство на тутун

Технологија на производство и обработка
на тутун и производи од тутун/ Научен
институт за тутун-Прилеп

3

Физички и хемиски својства на
Технологија на производство и обработка
почвите за производство на тутун на тутун и производи од тутун/ Научен
и други земјоделски култури
институт за тутун-Прилеп

4

Хемиски методи за анализа на
Технологија на производство и обработка
почви и ѓубрива одбрани поглавија на тутун и производи од тутун/ Научен
институт за тутун-Прилеп

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
1.
Jordanoska B., Stafilov T., Accumulation and
Pelivanoska V
availability of trace elements
from soil into oriental
tobacco grown in Macedonia
2.

3.

4.

5.

10.2.

Издавач / година
Environmental
Engineering
and
Management
Journal,
17(6)/2018

Jordanoska Shishkoska B., Sustainable Treatment of
Water Research and
Pelivanoska V., Jordanoski Waste Sludge from
Management journal.
M., Resmi Z.
Municipal Wastewater and its 8(2)/2018
Agriculture Use
Pelivanoska V, Jordanoska Comparative investigations KNOWLEDGE –
Shishkoska B.
with some domestic and
International Journal,
introduced small leave
Vol. 30/ 2019
tobacco varieties produced in
Pelagonia region
Jordanoska Shishkoska B, Identifying the characteristics Тутун/Tobacco Vol 69,
Pelivanoska V.
of chemical elements in soils N 7-12/ 2019
from tobacco growing areas

Jordanoska Shishkoska B,
Pelivanoska V.

Macroelement content of
Тутун/Tobacco Vol 70,
oriental varieties grown under N 1-6/ 2020
the same agro-ecological
conditions

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Заштита на почвата од
Финансиран од
деградација со развој и
Глобалниот Еколошки
Валентина Пеливаноска
употреба на on - line
Фонд- Програма за
сервиси за полесна примена мали грантови (Global
на некои агро - еколошки Environment Facility,
мерки
GEF) 2017-2018
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2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. 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
Ред. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Jordanoska B., Stafilov T., Accumulation and
Environmental
Pelivanoska V
availability of trace elements Engineering
and
from soil into oriental
Management
Journal,
tobacco grown in Macedonia 17(6)/2018
12.3.

2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. број
Автори
Наслов на трудот Меѓународен собир/
Година
конференција
1.
Pelivanoska
V., The influence of
International
2018
Jordanoska Šiškoska different amount of agricultural, biological &
B.
nitrogen on the yield life science conference,
and quality of
2-5 September, Edirne,
oriental tobacco
Turkey
produced in
Pelagonia region, R.
Macedonia
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2.

3.

4.

Jordanoska Šiškoska
B., Pelivanoska V

Spatial variability of
nutrients in
cultivated soils of
Prilep, Republic of
Macedonia
Jordanoska Šiškoska Treatment of waste
B., Pelivanoska V.,
sludge from
Jordanoski M., Resmi municipal
Z.,
wastewater and its
valorization

International
2018
agricultural, biological &
life science conference,
2-5 September, Edirne,
Turkey
"VODA 2018" 12-14. 2018
Juni, Sokobanja,Serbia

Pelivanoska V,
Jordanoska Šiškoska
B.,

Comparative
XX th international
2019
investigations with conference, Knowledgesome domestic and capital of the future, 29introduced small
31 March, Vrnjacka
leave tobacco
Banja, Serbia
varieties produced in
Pelagonia region
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Реден број 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
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Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од втор и трет
циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Ана Корубин - Алексоска
Дата на раѓање
1.10.1957
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научниот степен
Докотор на земјоделски науки
Каде и кога го
Образование
Година
Институција
завршил
Дипломиран
1983
Земјоделски факултет - Скопје Ун. „Св.
образованието,
инженер агроном
Кирил и Методиј“ - Скопје
односно се
Специјалист по
1989
International Centre for Advanced
стекнал со
растителна
Mediterranean Agronomic Studies
научен степен
генетика
(CIHEAM-IAMZ),
Zaragoza- Spain
Магистер по
1988
Земјоделски факултет - Скопје Ун. „Св.
земјоделски науки
Кирил и Методиј“ - Скопје
Доктор по
1998
Земјоделски факултет - Скопје Ун. „Св.
земјоделски науки
Кирил и Методиј“ - Скопје
Подрачје, поле и Подрачје
Поле
Област
област на
ТехничкоТехнологија
научниот степен технолошки
на
Друго - 22108
магистер
науки 2
прехранбени
производи 221
Подрачје, поле и Подрачје
Поле
Област
област на
Биотехнички
Растително
- Генетика и селекција на растителното
научниот степен науки 4
производство
производство – 40308
доктор
- 403
- Индустриски растенија (тутун) - 40302
Доколку е во
Институција
Звање и област во кои е избран
работен однос,
УКЛО - Битола, Научен
Научен советник и редовен професор,
да се наведат
институт за тутун - Прилеп
Генетика и селекција на растителното производство –
институцијата
40308, Друго - 22108
каде што работи
и звањето и
областа во кои е
избран
Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1. Список на предмети што наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма иинституција
бр.
1.
2.
9.2. Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма иинституција
бр.
1. Систематика,
Производство на тутун – едногодишни студии - НИТП
класификација и типови
и сорти на тутун
2. Генетика и селекција на Производство на тутун – едногодишни студии - НИТП
тутунот со
семепроизводство
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Физиологија на растење Производство на тутун – едногодишни студии - НИТП
и развиток на тутунот
со култура на ткива
4. Технологија на
Обработка и преработка на тутун –едногодишни студии - НИТП
обработка и преработка
на тутунската суровина
5.
Технологија на
Обработка и преработка на тутун –едногодишни студии - НИТП
производство на
реконституиран тутун
6.
Менаџмент во
Агроменаџмент во тутунското стопанство –едногодишни студии
примарното
- НИТП
тутунопроизводство и
обработката на тутунот
7.
Организација на
Агроменаџмент во тутунското стопанство –едногодишни студии
производството и
- НИТП
прометот на семенски
материјал од тутун
9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма иинституција
бр.
1. Методологија на
Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи
научноистражувачката
од тутун - НИТП
работа
2. Современа технологија Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи
во обработката и
од тутун - НИТП
преработката на
тутунската суровина
3. Одбрани поглавја од
Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи
генетика и селекција на од тутун - НИТП
тутунот
4. Облагородување на
Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи
тутунот
од тутун - НИТП
5. Одбрани поглавија од
Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи
семепроизводството и
од тутун - НИТП
доработката на
семенскиот материјал
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Korubin – Aleksoska Quantitative genetic investigations Тутун / Tobacco,
Ana
on some important traits in tobacco Vol. 67, No 1-6. pp. 3-11,
varieties and their diallel
2017
one-way and back-cross
generations
3.

2.

Korubin – Aleksoska Breeding for drought tolerance in
Ana
tobacco.

Тутун / Tobacco, Vol. 67, No 1-6.
pp. 13-22,
2017
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3.

Mitreski
Milan, Morphological properties and Тутун / Tobacco,
Aleksoski
Jane, variability in some Burley tobacco Vol. 67, No 1-6. pp. 31-40,
2017
Korubin – Aleksoska varieties
Ana

4.

Korubin – Aleksoska Investigation on the number and
Ana, Arsov, Zlatko
size of the leaves in some old
domestic and new tobacco varieties
in the Republic of Macedonia

Journal of Agricultural, Food and
Environmental Sciences, JAFES,
Vol. 70. pp. 1-5. ISSN 2545-4315
2017

5.

Milan Mitreski, Ana
Korubin Aleksoska, Jane
Aleksoski, Jordan
Trajkoski, Marjan
Trajkoski, Petre
Taskoski

Journal of Agricultural, Food and
Environmental Sciences, JAFES,,
72, No 2. pp. 83-87. ISSN 25454315
2018

6.

Korubin – Aleksoska, Investigations
of
some Тутун / Tobacco,
Ana
morphological and agronomic traits Vol. 68 No 1-6, pp. 3-12,
in oriental tobacco genotypes
2018

7.

Mitreski, Milan and
Aleksoski, Jane and
Korubin – Aleksoska,
Ana
Ana
Korubin
–
Alesoska,
Sime
Dojcinov

Morphological traits and
variability in some flue – cured
genotypes

Тутун / Tobacco,
Vol. 68 No 1-6, pp. 19-25,
2018

A study for inheritance of
chemical components in dried
leaves of tobacco varieties of
different types and their F1
progenies

Тутун / Tobacco,
Vol. 68 No 7-12, pp. 30-37,
2018

Ana Korubin –
Aleksoska, Milan
Mitreski, Jane
Aleksoski,
Mohammad Ayaz
Ahmad,
Sime Dojcinov, Zarko
Bebic
Milan Mitreski, Jane
Aleksoski, Ana
Korubin – Aleksoska,
Marjan Trajkoski,
Jordan Trajkoski

Study of quantitative
characteristics in Oriental tobacco
genotypes

Journal of Agriculture and Plant
Sciences
Vol. 16, No 2, 33-41, 2018
DOI: https://doi.org/10.46763/JAPS

Variation of morphological
properties in Virginia tobacco
types

Journal of Agriculture and Plant
Sciences
Vol. 16, No 1, 83-88 2018
DOI: https://doi.org/10.46763/JAPS

8.

9.

10.

11.

Variability of the most important
quantitative properties in some
varieties of tobacco type Burley

Ana
Korubin
– Study on inheritance of the number
Alesoska,
Sime of leaves per stalk and dimensions
Dojcinov
of the leaves from the middle belt
in tobacco varieties from different
types and their F1 hybtids

Тутун/Tobacco,Vol. 69, No 1-6, 313 2019

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
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Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Ана Корубин Испитување на квалитетот
Универзитет "Св. Климент
Алексоска
на семето од земјоделските
Охридски" – Битола, Научен
институтот за тутун – Прилеп.
растенија. (Investigation on
2017
seed quality of agricultural
crops), Универзитетски
учебник. р. 205,
ISBN 978-608-65785-2-7.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
Симе Дојчинов: Истражувања за морфолошките и хемиските
својства на тутунски сорти и нивните хибридни потомства од F1
генерацијата. НИТП, 2020
11.3. Докторски дисертации
12. Селектирани резултати во последните пет години
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна
публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Korubin – Aleksoska Quantitative genetic investigations Тутун / Tobacco,
Ana
on some important traits in tobacco Vol. 67, No 1-6. pp. 3-11,
varieties and their diallel
2017
one-way and back-cross
generations
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2.

Korubin – Aleksoska Investigation on the number and
Ana,
size of the leaves in some old
Arsov, Zlatko
domestic and new tobacco varieties
in the Republic of Macedonia

Journal of Agricultural, Food and
Environmental Sciences, JAFES,
Vol. 70. pp. 1-5. ISSN 2545-4315
2017

3.

Mitreski Milan,
Korubin Aleksoska Ana,
Aleksoski Jane,
Trajkoski Jordan,
Trajkoski Marjan,
Taskoski Petre

Journal of Agricultural, Food and
Environmental Sciences, JAFES,,
72, No 2. pp. 83-87. ISSN 25454315
2018

4.

Korubin – Aleksoska A study for inheritance of
Ana, Dojcinov Sime
chemical components in dried
leaves of tobacco varieties of
different types and their F1
progenies

Тутун / Tobacco,
Vol. 68 No 7-12, pp. 30-37,
2018

5.

Korubin – Aleksoska Study of quantitative
Ana, Mitreski Milan, characteristics in Oriental tobacco
Aleksoski
Jane, genotypes
Mohammad
Ayaz
Ahmad,
Dojcinov Sime, Bebic
Zarko

Journal of Agriculture and Plant
Sciences
Vol. 16, No 2, 33-41, 2018
DOI: https://doi.org/10.46763/JAPS

Variability of the most important
quantitative properties in some
varieties of tobacco type Burley

6.

Mitreski Milan,
Variation of morphological
Journal of Agriculture and Plant
Aleksoski Jane,
properties in Virginia tobacco
Sciences
Vol. 16, No 1, 83-88 2018
Korubin – Aleksoska types
Ana, Trajkoski
DOI: https://doi.org/10.46763/JAPS
Marjan, Taskoski
Jordan
12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Korubin –
Study of the Morphological IOSR-JAVS (IOSR Journal of Agriculture and
Aleksoska
and Agronomic Traits in
Veterinary Science), Vol. 9, Issue 6, Version 1, pp.
Ana,
Some Autochthonous and
27-32, 2016. DOI: 10.9790/2380-0906012732
Impact Factor: 1.739
Mohammad Commercial Tobacco
Varieties in the Republic of
Ayaz
Ahmad
Macedonia.
2.
Korubin – Basmak – A New Type of IOSR-JAVS (IOSR Journal of Agriculture and
Aleksoska
Tobacco in the Balkans
Veterinary Science), Vol. 9, Issue 8, Version 1, pp.
Ana,
12-17, 2016. DOI: 10.9790/2380-0908011217
Impact Factor: 1.739
Mohammad
Ayaz
Ahmad
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
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Ред. Автори
бр.

Наслов на
трудот

Меѓународен
собир/
конференција

Година

1.

Korubin –
Aleksoska Ana

2nd International
Balkan
Agriculture
Congress,
Tekirdağ,
Turkey, 16-18
May

2017

2.

Korubin –
Aleksoska Ana,
Arsov, Zlatko

3nd International
Symposium for
Agriculture and
Food, 18-20
October, Ohrid,
Republic of
Macedonia

2017

3.

Milan Mitreski,
Ana Korubin Aleksoska, Jane
Aleksoski, Jordan
Trajkoski, Marjan
Trajkoski, Petre
Taskoski

Study on the
heredity of some
major
quantitative traits
through
investigation of
genetic
components of
variance in some
tobacco varieties
Investigation on
the number and
size of the leaves
in some old
domestic and
new tobacco
varieties in the
Republic of
Macedonia
Variability of the
most important
quantitative
properties in
some varieties of
tobacco type
Burley

3nd International
Symposium for
Agriculture and
Food, 18-20
October, Ohrid,
Republic of
Macedonia

2017

4.

Ana Korubin –
Aleksoska, Milan
Mitreski, Jane
Aleksoski,
Mohammad Ayaz
Ahmad,
Sime Dojcinov,
Zarko Bebic

Study of
quantitative
characteristics in
Oriental tobacco
genotypes

1st International
Meeting:
AGRISCIENCE
& PRACTICE
(ASP 2018) 1011 May
Stip, Republic of
Macedonia

2018

5.

Milan Mitreski,
Jane Aleksoski,
Ana Korubin –
Aleksoska,
Marjan Trajkoski,
Jordan Trajkoski

Variation of
morphological
properties in
Virginia tobacco
types

1st International
Meeting:
AGRISCIENCE
& PRACTICE
(ASP 2018) 1011 May
Stip, Republic of
Macedonia

2018
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6.

Ana Korubin –
Alesoska1, Sime
Dojcinov2

7.

Ana Korubin –
Alesoska1, Sime
Dojcinov2

A study for
inheritance of
chemical
components in
dried leaves of
tobacco varieties
of different types
and their F1
progenies
Study on the
mode of
inheritance of
leaf number per
stalk and size of
the middle belt
leaf in tobacco
vatieties of
various types
and their F1
hybrids

CORESTA
Congress
Online
(12 October-12
November)

2020

CORESTA
Agro-Phyto
Virtual
Conference
(4 – 14 October
2021)

2021
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Реден број 3
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Петре Ташкоски
Дата на раѓање
5.11.1953
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор на земјоделски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Високо
1977
Земјоделски
стекнал со научен степен
образование
ФакултетСкопје
Магистер
1994
Зем. Фак.Скопје
Докторат
1999
Зем. Фак.Скопје
Подрачје, поле и област на
Научниот степен магистер

област
Фитопатолог
ија
Подрачје, поле и област на
Биотехнички науки
Фитопатолог
научниот степен доктор
ија
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 советникРедовен професор,
Фитопатолгија
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
1. Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
9. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
2. Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Заштита на тутунот од болести,
Едногодишни студии, Производство
штетници и плевели
на тутун/ НИТ-Прилеп
2.
Интегрална заштита на тутунот
Едногодишни студии, Производство
на тутун/ НИТ-Прилеп
3.
Заштита на тутунската суровина и
Едногодишни студии, Обработка и
тутунските производи
преработка на тутун/ НИТ-Прилеп
4.
Агротехнички мерки и заштита на
Едногодишни студии, Агроменаџмент
тутунот
во тутунското стопанство/ НИТПрилеп

9.
3.

Подрачје
Биотехнички науки

поле
Заштита на
растенијата
Заштита на
растенијата

Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
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Одбрани поглавја од заштитата на
тутунот од болести и плевели

1.

10.

Технологија на производство и
обработка на тутун и производи од
тутун/НИТ-Прилеп

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
бр.
1.
Tashkoski Petre,
Checking the efficiency of the
Stojanoski Petre.
herbicide Gamit 4 EC in
tobacco seedling.

Издавач / година
Tobacco Vol. 69, No
1-6, pp. 31-39, Prilep,
2019.
ISSN-04943244.

2.

Tashkoski Petre

Effects from the application
of the herbicide Leopard 5
EC in tobacco.

Tobacco Vol. 69, No
7-12, pp. , Prilep,
2019.
ISSN-04943244.

3.

Tashkoski Petre

Tobacco seedlings protection
form damping off disease
with Strobilurin fungicides.

Tobacco Vol. 67, No
7-12,
pp.
55-62,
Prilep, 2017. ISSN0494-3244.

4.

Mitreski M., KorubinAleksoska A., Алексоски
Ј., Trajkoski J.,
Tashkoski P., Mavroski
R.

Variability of the more
important quantitative traits
in some burley tobacco
varieties.

5.

Tashkoski Petre

Application of some new
fungicides in the control of
Rhizoctonia solani Kuhn in
tobacco seedlings.

Book of abstracts. 3rd
International
symposium for
agriculture and foodISAF 2017, 18-20
october 2017,
Ohrid,Republic of
Macedonia.
Tobacco Vol. 66, No
1-6, pp. 40-47, Prilep,
2016.
ISSN-04943244.

6.
10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Ташкоски Петре
Застапеност на
Министерство
за
физиолошките раси од
образование и наука
патогенот Phytophthora
на
Република
Македонија, 2006parasitica var. nicotianae
2009
причинител на болеста
црнилка кај тутунот во
Република Македонија,
проучување на природните
извори на отпорност и
примена на соодветна
заштита на тутунот
2.
Ташкоски Петре
Кафена дамкавост кај
Министерство
за
тутунот и мерки за хемиска образование и наука
борба против нејзиниот
на
Република
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причинител, паразитната
габа Alternaria sp.

10.3.

11.

12.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
бр.
1,
Ташкоски Петре
Економски значајни
болести на тутунот

Македонија,
2003

2000-

Издавач / година
Универзитет Св.
Климент ОхридскиБитола, Научен
институт за тутунПрилеп, Република
Македонија, 2021.

2.

Ташкоски Петре

Црнилка на тутунот
(Phytophthora parasitica var.
nicotianae)

Универзитет Св.
Климент ОхридскиБитола, Научен
институт за тутунПрилеп, Република
Македонија, 2021.

3.

Ташкоски Петре

Основни фитопатолошки
лабораториски методи
(практикум)

Универзитет Св.
Климент ОхридскиБитола, Научен
институт за тутунПрилеп, Република
Македонија, 2012.

4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
2.
3.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11 Дипломски работи
.1.
11 Магистерски работи
Член на комисии за оценка и одбрана на 3
.2.
магистерски трудови
11 Докторски дисертации
Член на комисии за оценка и одбрана на 2
.3.
докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
.1. меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
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12
.2.

12
.3.

1.

Tashkoski Petre,
Stojanoski Petre

Checking the efficiency of the Tobacco Vol. 69, No
herbicide Gamit 4 EC in
1-6, pp. 31-39, Prilep,
tobacco seedling.
2019.
ISSN-04943244.

2.

Tashkoski Petre

Effects from the application
of the herbicide Leopard 5
EC in tobacco.

Tobacco Vol. 69, No
7-12, pp. , Prilep,
2019.
ISSN-04943244.

3.

Tashkoski Petre

Tobacco seedlings protection
form damping off disease
with Strobilurin fungicides.

Tobacco Vol. 67, No
7-12,
pp.
55-62,
Prilep, 2017. ISSN0494-3244.

4.

Mitreski M., KorubinAleksoska A., Алексоски
Ј., Trajkoski J., Tashkoski
P., Mavroski R.

Variability of the more
important quantitative traits
in some burley tobacco
varieties.

5.

Tashkoski Petre

Application of some new
fungicides in the control of
Rhizoctonia solani Kuhn in
tobacco seedlings.

Book of abstracts. 3rd
International
symposium for
agriculture and foodISAF 2017, 18-20
october 2017,
Ohrid,Republic of
Macedonia.
Tobacco Vol. 66, No
1-6, pp. 40-47, Prilep,
2016.
ISSN-04943244.

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
Годин
број
собир/конференција
а
1
Mitreski M., KorubinVariability of the
3rd International
2017
Aleksoska A.,
more important
symposium for
Алексоски Ј., Trajkoski quantitative traits in agriculture and foodJ., Tashkoski P.,
some burley
ISAF 2017, 18-20
Mavroski R.
tobacco varieties.
october 2017,
Ohrid,Republic of
Macedonia.
2
3.
4.
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Реден број 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Гордана Мицеска
Дата на раѓање
26.01.1961
Степен на образование
VIII/I
- Доктор на биолошки науки
Наслов на научниот
Научен советник
степен
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се Дипломиран биолог
1984
ПМФ, Институт за
стекнал со научен степен
биологија, Скопје
Магистер по
1993
ПМФ Институт за
биолошки науки
биологија , Скопје
Доктор на биолошки
2001
ПМФ, Институт за
науки
биологија , Скопје
Научен советник
2009
УКЛО, Битола
Научен институт за
тутун - Прилеп
Подрачје, поле и област
Подрачје
Поле
Област
на
-Природно- Биологија- 102 - ФизиологијаНаучниот степен
математички науки –
- Растително
10207
магистер
1
производство- Физиологија на
растенијата- 40307
-Биотехнички науки- 4 403
-- Генетика и
селекција на
растителното
производство40308
Подрачје, поле и област
Подрачје
Поле
Област
на
Природно- Физиологијанаучниот степен доктор
математички науки –
10207
1
- Биологија- 102
- Физиологија на
-Биотехнички науки- 4
- Растително
растенијата- 40307
производство-- Генетика и
403
селекција на
растителното
производство40308
Доколку е во работен
Институција
Звање и област во кои е
однос да
избран
се наведе институцијата
УКЛО, Битола , Научен институт за
Научен советниккаде
тутун, Прилеп
редовен професор
работи и звањето во кое е
- Физиологија- 10207
избран и во која област
- 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
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9.2.

1.
2.
Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Физиолошко - биохемиски
Производство на тутун – едногодишни
карактеристики на тутунот
Научен институт за тутун, Прилеп
2.
3.

4.

Физиологија на растење и развиток
на тутунот со култура на ткива
Биохемиски промени во
производството , обработката и
преработката на тутунот –
Организација во производството на
ориенталски тутуни

Производство на тутун -– едногодишни
Научен институт за тутун, Прилеп
Обработка и преработка на тутун едногодишни - Научен институт за
тутун, Прилеп
Агроменаџмент во тутунското
стопанство- едногодишни – 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.
Одбрани поглавја од физиологија и
Технологија на производство и
биохемија на тутунот
обработка на тутун и производи од
тутун- тригодишни, Научен институт за
тутун, Прилеп
2.
Принципи на добра земјоделска
Технологија на производство и
пракса во производството на тутун
обработка на тутун и производи од
тутун- тригодишни, Научен институт за
тутун , Прилеп
3.
Методологија на
Технологија на производство и
научноистражувачката работа во
обработка на тутун и производи од
производството и обработката на
тутун- тригодишни, Научен институт за
тутун и производи од тутун.
тутун , Прилеп
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1,
Miceska G.
New lines of prilep tobacco
Тутун /Tobacco, Vol.67,
and their morphological
No 1-6 , pp. 8-12 .
characteristics .
2017
9.3.

10.

2.

Miceska
G.
Dimitrieski M.,

3.

Kocoska
Dimitrieski
Miceska G .

, Variety structure as essential
factor for sustainable
development of the
production of oriental tobacco
in Repablic of Macedonia and
marketing of tobacco
production competitive in
foregin markets.
K., Ratio between green and dry
M., mass in some varieties and
lines of semioriental tobacoo.

IJAEB . Vol 3 No 03; pp
1-8, IF 2,33 .
2018

Procesesings of National
scientific conference with
international
participation,
Ecology
and helth. Plovdiv pp
179-182.
2018
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4.

5.

10.2.

Dimitrieski
Miceska G.

M., Monohibrid dominant
inherrentance of TMV
resistance in some oriental
varieties of yaka tobacco.
MiceskaG., Dimitrieski Chemical properties of some
M.,Gveroska B.,
dihaploid varieties and lines
from type prilep.

6.

Dimitrieski
M., . Chemical composition of
Miceska G., Gveroska tobacco od the variety Prilep
66 9 produced by applaying
B., Zdraveska N.
the measures of integrated
production in comparation
with the traditional
production of tobacco. .

7.

Zdraveska
N., Physical compositions of
Dimitrieski
M., tobacco variety Prilep 66 9
Miceska G., Gveroska produced by applaying the
B..
measures of integrated
production in comparation
with the traditional
production of tobacco.

8.

Zdraveska N., Miceska Physical properties of some
G., Dimitrieski M., dihaploid varieties and lines
from the tobacco type prilep
Gveroska B.

Tutun /Tobacco Vol. 68,
No 7-12 pp 16-21. 2018

I international, scientific
conference,( Global
studies of tobacco,
tobacco products, and
innovative nicotinecontaining products:
status and perspectives.
Aurors scientific articles,
FGBNU” All –Russian
Research Institute of
tobacco, Makhorka and
Tobacco products” (
FSBSI ARSRITTP)
pp.120-132. 2020
I international, scientific
conference,( Global
studies of tobacco,
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Trichoderma
biocontrol
agents
for
tobacco
seedlings protection

2nd International Balkan
Agriculture Congress Agribalkan 2017, 16-18
May, Association of
Trace
Universities,
Tekirdaq, Turkey
(Book of Apstract p.53)
Универзитетска
интерна конференција
УКЛО
21-УИК
„Науката на УКЛОискуства
и
перспективиˮ
29030
септември
2017,
Крушево
3rd
International
Symposium
for Agriculture and foodISAF2017,
18-20
October
2017, Ohrid, Republic of
Macedonia
(Book of Apstract p. 340)
AGRISCIENCE
&
PRACTICE (ASP 2018),
10-11.05.2018,
Stip,
Republicof Macedonia
(Book of Abstract 1st
International meeting, p.
48)
XII Jubilee Scientific
and technical conference
with
international
participation "Ecology
and health 2018" 7-8
June, Plovdiv, Bulgaria
World Conference on
Sustainable
Life
Sciences
(WOCOLS)
Budapest, Hungary 30
June-07Jul 2019.
(Abstract Book 1st World
Conference
on
Sustainable
Life
Sciences p.69)
“Global
studies
of
tobacco,
tobacco
products and innovative
nicotine
containing
products: status and
perspectives”
Federal state budgetary
scientific institution All
–Russian Research
Institute of tobacco,

2017

2017

2017

2018

2018

2019

2020

100

ОБ.2

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии

10.

Dimitrieski M.,
Miceska G.,
Gveroska B.,
Zdraveska N.

Chemical composition of
tobacco of the variety
Рrilep 66 9 produced by
аpplying the measures of
integrated production in
comparison with the
traditional production of
tobacco

11.

Zdraveska N.
Dimitrieski M.,
Miceska G.,
Gveroska B.

Physical compositions of
tobacco of the variety
Рrilep 66 9 produced by
аpplying the measures of
integrated production in
comparison with the
traditional production of
tobacco

mahorka and tobacco
products (FSBSI
ARSRITTP), I
International scientific
conference November
17 2020, Crasnodar,
(on line conference)
“Global
studies
of 2020
tobacco,
tobacco
products and innovative
nicotine
containing
products: status and
perspectives”
Federal state budgetary
scientific institution All
–Russian Research
Institute of tobacco,
mahorka and tobacco
products (FSBSI
ARSRITTP), I
International scientific
conference November
17 2020, Crasnodar, (on
line conference)
“Global
studies
of 2020
tobacco,
tobacco
products and innovative
nicotine
containing
products: status and
perspectives”
Federal state budgetary
scientific institution All
–Russian Research
Institute of tobacco,
mahorka and tobacco
products (FSBSI
ARSRITTP), I
International scientific
conference November
17 2020, Crasnodar, (on
line conference)
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Реден број 6
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Весна Крстеска
Дата на раѓање
13.12.1971 година
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Докотор на земјоделски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
образованието односно се стекнал Високо
1995
со научен степен
образование
Магистериум
2001
Докторат

6.

7.

8.

9.

Институција
УКИМ Земјоделски
факултет-Скопје
УКИМ Земјоделски
факултет-Скопје

УКИМ Земјоделски
факултет-Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени науки 402 Заштита на Ентомологија 40201
растенијата
Биолошка борба 40203
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени науки 402 Заштита на Ентомологија 40201
растенијата
Биолошка борба 40203
Доколку е во работен однос да се Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е избран УКЛО Научен институт за
Редовен професор,
и во која област
тутун-Прилеп
научен советник
Ентомологија 40201 и
друго 40209
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Заштита на тутунот од болести,
Производство на тутун -едногодишни /
штетници и плевели
Научен институт за тутун-Прилеп
2.
Заштита на тутунската суровина и Обработка и преработка на тутунот тутунските производи
едногодишни /Научен институт за тутунПрилеп
2007

3.

Интегрална заштита на тутунот

4.

Принципи на добра земјоделска
Агроменаџмент во тутунското
практика со еколошки менаџмент стопанство- едногодишни / Научен
институт за тутун-Прилеп
Екологија во обработката и
Обработка и преработка на тутунот преработката на тутунот
едногодишни /Научен институт за тутунПрилеп

5.

Производство на тутун- едногодишни
/Научен институт за тутун-Прилеп
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Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Обрани поглавја од агротехника и Tехнологија на производство и обработка
заштита на тутнот од болести,
на тутун и производи од тутун/ Научен
штетници и плевели
институт за тутун-Прилеп
2.
Одбрани поглавја од заштитата на Tехнологија на производство и обработка
тутунот од штетници во
на тутун и производи од тутун/ Научен
производство, обработка и
институт за тутун-Прилеп

Принципи на добрата земјоделска Tехнологија на производство и обработка
пракса во производството на тутун на тутун и производи од тутун/ Научен
институт за тутун-Прилеп
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач /година
1.
Krsteska V.
Species of the Pentatomidae - Тутун-Tobacco, Vol 68,
Hemiptera family - pests on No 1-6, p. 56-65/2018
tobacco plants
2.
Krsteska V.
Dociostaurus maroccanus on Тутун-Tobacco, Vol 67,
tobacco
No 7-12 p. 45-54/2017
3.
Tashkoski M.,
Automatic identification of Тутун-Tobacco, Vol 69,
Krsteska V.
Trialeurodes vaporariorum No 1-6, p. 40-50 /2019
and Bemisia tabaci
4.
Krsteska V.,
A contribution to quantitative Acta Еntomologica
Spirkoski A.
representation and
Serbica, AES Vol 22: 15distribution of Еpitrix
26/ 2017
hirtipennis (Melsheimer,
1847) (Coleoptera:
Chrysomelidae, Alticini) on
tobacco
5.
Krsteska V.,
Тhe species of superfamily JOTAF – Journal of
Lazarevska S.,
Chalcidoidea–parasites of
Tekirdağ Agricultural
Postolovski M.
Aphidophagous Hoverflies Faculty - JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi
Dergisi p.7-12, The
Special Issue of 2nd
I t
ti l B lk
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Knapic V.,
Improved implementation of Министерство за
Dilje A.,
animal health, food safety and земјоделство,
Dzerkovska N.,
phytosanitary legislation and шумарство и
Krsteska V.,
corresponding information водостопанство на РС
Kuzmanovska B.,
systems
Македонија /
Glatkova G.,
Agriconsulting,
Di
it
ki
Z
E
Aid/139253/DH/S
2.
Billenkamp Н., Bozukov Х., Sub-Group Collaborative
CORESTA
/УКЛО
3.

10.

Verrier J. L, Cailleteau B., Study on Blue Mold
Krsteska V., Gveroska B., 2008-2012
Navarez Е., Juarez G. Pedro (CORESTA Congress>,
C., Martinez N., Garcia J., <Edinburgh>2010
Seebold K., Barzegarkho M., CORESTA Congress>,
Najafi M. R. Alber G.
<Santiago >2011)

Научен Институт за
тутун – Прилеп/20082012
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3.

4.

10.3.

5.

Dorzewska T.,
Krsteska V. …

6.

Пеливансока В.,
Филипоски К.,
Србиноска М.,
Крстеска В.

Билатерален проект
помеѓу НИТП
Република Македонија
и ИТП Република
Бугаријa/ 2010-2012
Investigation of the existing Билатерален проект
and creation of new gene
помеѓу НИТП
plasm for oriental tobaccos in Република Македонија
agroecological conditions of и ИТП Република
the Republic of Macedonia Бугариja/2010-2012
and Republic of Bulgaria
VIRUS DISEASES
Научен институт за
COLLABORATIVE
тутун-ПрилепEXPERIMENT CORESTA, CORESTA/2009-2011
Можности за воведување на Билатераленнаучнорастителните култури со
истражувачки проект Р.
биолошко активни
Македонија-Р.
компоненти од интерес за Словенија.
прехранбената и
УКЛО Научен
фармацевтската индустрија. Институт за тутун Прилеп, со соработка
на Министерство за
Образование и наука на
Р. Македонија /2009
Unconventional use of
tobacco and waste from
production and processing

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
1.
Крстеска Весна
Заштита на тутунската
суровина и тутунските
производи

2.

11.

Srbinoska M.,
Pelivanoska V.,
Filiposki K.,
Krsteska V.,
Risteski I.
Pelivanoska V., Filposki K.,
Srbinoska M., Krsteska V.,
Risteski I.

Кнапич В.,
Дилје А.,
Џерковска Н.,
Кузманоска Б.,
Крстеска В.,
Глаткова Г.,
Димитровски З.

Издавач / година
Универзитет
Св.Климент ОхридскиБитола, Научен
институт за тутунПрилеп/2021
Прирачник за интегрална Министерство за
заштита (Manual for training земјоделство,
in IPM)
шумарство и
водостопанство на РС
Македонија
/Agriconsulting,
EuropeAid /2021-во

3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации

Издавач / година
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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. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Tashkoski M.,
Automatic identification of Тутун-Tobacco, Vol 69,
Krsteska V.
Trialeurodes vaporariorum No 1-6, p. 40-50;
and Bemisia tabaci
Научен институт за
тутун-Прилеп/2019
2.
Krsteska V.,
Тhe Species of Superfamily Proceedings of the VIII
Lazarevska S.
Ichneumonidaea– Parasites International Agricultural
of Aphidophagous
Symposium
Hoverflies
„AGROSYM 2017“, p.
1570-1575/2017
3.
Krsteska V.,
A contribution to
Acta Еntomologica
Spirkoski A.
quantitative representation Serbica AES Vol 22: 15and distribution of Еpitrix 26/ 2017
hirtipennis (Melsheimer,
1847) (Coleoptera:
Chrysomelidae, Alticini) on
tobacco
4.
Krsteska V.,
Тhe species of superfamily JOTAF – Journal of
Lazarevska S.
Chalcidoidea–parasites of Tekirdağ Agricultural
Postolovski M.
Aphidophagous Hoverflies Faculty - JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi
Dergisi p.7-12, The
Special Issue of 2nd
International Balkan
i l
5.
Krsteska V.,
Biological control potential Symposium
for
Lazarevska S.
of an aphidophagous
Agriculture and Food –
predators, cannibalism and ISAF, Plant Protection –
interspecific competition 3rd Phytomedicine Ohrid,
International
Republic of Macedonia
18-20 October 2017proceedings_v_del.pdf p.
51/2017 without
6.
Krsteska V.
Helicoverpa armigera-pest 45
Knowledge
on tobacco plants. 20та
меѓународна научна
конференција

12.2.

borders (29 -31.03.2019)
Врњачка бања
Knowledge International Journal,
Krsteska V.
Species of the Pentatomidae Тутун-Tobacco, Vol. 68,
7.
- Hemiptera family - pests No 1-6, p. 56-65/2018
on tobacco plants
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Lazarevska S., Naceski S., The Japanese Wax Scale
Acta Zoologica
Krsteska V.
Ceroplastes japonicus Green, Bulgarica–Acta zool.
1921 (Hemiptera:
bulg., Suppl. 9, 2017:
Sternorrhyncha: Coccidae), a 293-295/2017.
New Species and Pest on
Impact Factor 0,369
Persimmon in the Republic
of Macedonia 1847)
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2.

12.3.

Krpač V., Zeqiri R.,
Contribution to the fauna of Nat. Croat. Vol. 28 No 1
Kučinić M., Abdija X.,
the hawk moth family
107-130 Zagreb, June30,
Beadini N., KrpačM.,
(Lepidoptera, Sphingidae) in /2019
Darcemont C., Lemonnier - the Republic of North
Impact Factor 0,50
Darcemont M., Krsteska V., Macedonia, original scientific
Lazarevska S., Černila M., paper/izvorni znanstveni rad
DOI10.20302/NC.2019.28.10

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. број
Автори
Наслов на трудот Меѓународен собир/
Година
конференција
1.
Krsteska V., Management of
VIII congres o zastiti bilja 25 - 29 2019
Lazarevska S. Мyzus persicae
Novembar 2019 Zlatibor Srbija U
Sulzer on tobacco organizacii: IOBC EPRS and IOBC
WPRS, kao i nacionalnih drustva za
zastitu bilja Srbije, Bosne i
Hercegovine, Bugarske, Hrvatske,
Slovenije, Ungarije, Ceske republike
i Makedonije
2.
Krsteska V. Dynamic influx of Agricultural Science Congress 9-12 2018
pests on tobacco
May Van Turkey, poster 771, p. 623
International
3.

Krsteska V.

4.

Krsteska V., Phytophagous
Lazarevska S., pentatomids on
Stojanoski P. tobacco

5.

Krsteska V., Global warming and II Меѓународно научно-стручно 2019
Lazarevska S., increased influx of советување -Агро наука и пракса
Stojanoski P. pests on tobacco
(АНП 2019) Штип 12.04.2019

6.

Krsteska V.,
Zeqiri M.

7.

8.

Quantitative
representation of
Dociostaurus
maroccanus on
tobacco

AGBIOL 2-5 September Edirne
Turkey poster 19686

2018

Agosym Jahorina, 04-07 October
2018, Bosnia and Herzegovina
poster.349 p. 620

2018

The effects of
16-simpozija /simpozijuma o zaštiti 2019
climate change on bilja u Bosni i Hercegovini Mostar,
the occurrence of 05-07.11.2019
phytophagous
insects
Krsteska V., Management of
53nd Croatian and 13th
2018
Stojanoski P. Helicoverpa
International symposium on
armigera on tobacco agriculture, 18 – 23 February 2018,
Vodice poster. 5.11. p.173
Krsteska V.,
Tashkoski P.

Мonitoring of
Helicoverpa
armigera using
pheromone traps
and relationship of
moth activity with
larval infestation on
tobacco

International scientific conference 2021
the role of higher education in
society advancement (REAS 2021)
hybrid event - hotel Metropol, Ohrid
and online 24-26 September
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Прилог бр. 7
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Марија Србиноска
Дата на раѓање
31.01.1965 година
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научниот степен
Доктор по технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1988
Природностекнал со научен степен
биолог
математичкиот
факултет - Скопје
Магистер по
1989
Технолошкотехнички науки
металуршкиот
факултет - Скопје
Доктор по
2005
Технолошкотехнички науки
металуршкиот
факултет - Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
Научниот степен магистер
ТехничкоТехнологијанапре Технологијанапол
технолошкинауки2 хранбенипроизво оделски
ди221
производи 22102
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
ТехничкоТехнологија на
Технологија на
технолошки науки прехранбени
полоделски
2
производи 221
производи 22102
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да
област
се наведе институцијата каде Научен институт за тутун- Научен советник
работи и звањето во кое е
Прилеп
Редовен професор
избран и во која област
Универзитет „Св.
биотехнички
науки-400,
Климент Охридски“ растително производство-403,
Битола
друго-40309
техничко технолошки науки200,
технологија
на
прехранбени
производи-221,
технологија на поледелски
производи-22102, друго-22108
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.
3.
9.2.
Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Обработка и преработка на тутун,
Технологија на производство на
едногодишни студии/Научен инстутут за
тутунски производи
тутун
2.
Обработка и преработка на тутун,
Хемија на тутунските производи и
едногодишни студии/Научен инстутут за
тутунскиот чад
тутун
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3.

4.
5.

Обработка и преработка на тутун,
Управување со квалитетот на
едногодишни студии/Научен инстутут за
тутунот и производите од тутун
тутун
Вовед во научно-истражувачката Агроменаџмент во тутунското
работа
стопанство/Научен инстутут за тутун
Контрола на квалитетот на Агроменаџмент во тутунското
тутунот и тутунските производи
стопанство/Научен инстутут за тутун

10.
Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Технологија на производство и
Методологија на научно
обработка на тутун и производи од
истражувачката работа
тутун/Научен инстутут за тутун
2.
Современа технологија во
Технологија на производство и
обработката и преработката на
обработка на тутун и производи од
тутунската суровина
тутун/Научен инстутут за тутун
3.
Технологија на производство и
Хемија на тутунските производи
обработка на тутун и производи од
напредни поглавија
тутун/Научен инстутут за тутун
4.
Технологија на производство и
Одбрани поглавја од физиологија и
обработка на тутун и производи од
биохемија на тутунот
тутун/Научен инстутут за тутун
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Radojičić, V., Influence of waterpipe mixture Rom Biotechnol Lett. (2019);
Srbinoska,
on formation of components in 24(2):
294-300
DOI:
particulate
phase
of 10.25083/rbl/24.2/294.300,
M.,
https://www.rombio.org/vol.24/is
Djulančić, N., mainstream smoke
s.2/publications.html , IF=0.765
2.
Srbinoska
Determined
and
declared Archives and Industrial hygiene
М,
nicotine content in refill liquids and toxicology (2019) Vol. 70.
Kavrakovski
for
electronic
cigarettes No.
2
130-134,
DOI:
Z,
marketed
in
Northern 10.2478/aiht-2019-70-3191
Rafajlovska
Macedonia
https://arhiv.imi.hr/index.php/arhi
V,
v/issue/view/34, IF=1.727
Simonovska
J.,
3.
Kirkova, S., Passage of nicotine from
Scientific Works of the Union of
Srbinoska
factory batches Bulgarian
Scientists in Bulgaria - Plovdiv.
M.,
oriental tobacco to tobacco
Series
C.
Technics
and
Georgieva A., smoke.
Technologies. Vol. XVII., ISSN
1311 -9419 (Print); ISSN 25349384 (Online), (2019).
4.
Kochoska K., Chemical characteristics of Tutun/Tobacco 69 (1-6), pp. 21Srbinoska
varieties and lines of the Burley 30, (2019).
M,
type in the 2018 harvest
UDK:633.71Kabranova
152.61:581.192(497.7)”2018"
R.,
5.
Srbinoska
Pollution impacts of cigarettes Tutun/Tobacco 69 (1-6), pp. 51M, Kirkova butts-A Review
58, (2019) UDK: 633.976S, Radojičić
024.42:504.5
9.3.

10.
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10.2.

10.3.

10.4.

11.

V, Đulančić
N
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
Srbinoska
M., Unconventional use of tobacco
Билатерален проект
Pelivanoska
V., and waste from production and
помеѓу Република
Filiposki
Македонија и
K., processing
Република Бугаријa
Krsteska
V.,
Risteski I.
2010-2012
2.
Simonovska
J.,
Knez
Z.,
Rafajlovska
V.,
проект
Isolation and formulation of Билатерален
Grozdanov
A.,
Република
natural oils from wild oregano помеѓу
Srbinoska M., Cor
и
(Origanum minutiflorum) with Македонија
D., Kavrakovski Z.,
supercritical fluids and waste Република
Словенија
Sinadinovic-Fiser
utilization for bio-composites
2017-2018
S.,
Trajkoska
Bojadjieska
E.,
Gamse T.
3.
Rafajlovska
V., Extraction of capsaicin and
Билатерален проект
Simonovska
J., colour pigments from
помеѓу Република
Македонија и
Srbinoska M
macedonian hot peppers
Република Словенија
2010-2011
4.
Pelivanoska
V., Investigation of the existing and Билатерален проект
Filposki
K., creation of new gene plasm for
помеѓу Република
Srbinoska
M., oriental tobaccos in
Македонија и
Krsteska
V., agroecological conditions of the Република Бугаријa
2010-2012
Risteski I.
Republic of Macedonia and
Republic of Bulgaria
5.
Димов
З., Взаемност на генотипот,
Национален
проект,
Спиркоска
М, условите на одгледувања и
Факултет за земјоделски
Србиноска
М. нивниот ефект врз
науки и храна-Скопје
Арсов
З., квантитивните својства кај
(2010-2011)
Кабранова Р.
зимските сорти и хибриди на
маслодајна репка (Brassica
napus L).
6.
Filposki
K., New nanocomposite catalysts for Agricultural UniversitySrbinoska
M., the CO oxidation in cigarette Plovdiv.
Stimulating
Pelivanoska V.
smoke and for toxic gas emissions Scientific
Research
removal
from
industrial Universities-2010 VUX
processes,
10-0256
NSF
Project.2010
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
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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.
Radojičić,
V., Influence of waterpipe Rom Biotechnol Lett. (2019);
Srbinoska,
M., mixture on formation of 24(2):
294-300
DOI:
Djulančić, N.,
components in particulate 10.25083/rbl/24.2/294.300,
phase of mainstream smoke https://www.rombio.org/vol.24/
iss.2/publications.html
,
IF=0.765
2.
Srbinoska М,
Determined and declared Archives and Industrial hygiene
Kavrakovski Z,
nicotine content in refill and toxicology (2019) Vol. 70.
liquids
for
electronic No.
DOI:
Rafajlovska V,
2
130-134,
Simonovska J.,
cigarettes marketed in 10.2478/aiht-2019-70-3191
Northern Macedonia
https://arhiv.imi.hr/index.php/a
rhiv/issue/view/34, IF=1.727
3.

4.

Kirkova,
S., Passage of nicotine from
Srbinoska
M., factory batches Bulgarian
Georgieva A.,
oriental tobacco to tobacco
smoke.

Scientific Works of the Union
of Scientists in Bulgaria Plovdiv. Series C. Technics and
Technologies. Vol. XVII., ISSN
1311 -9419 (Print); ISSN 25349384 (Online), (2019).
Kochoska
K., Chemical characteristics of Tutun/Tobacco 69 (1-6), pp. 21Srbinoska
M, varieties and lines of the 30, (2019).
Kabranova R.,
Burley type in the 2018 UDK:633.71harvest
152.61:581.192(497.7)”2018"

5.

12.2.

Srbinoska
M, Pollution impacts of
Tutun/Tobacco 69 (1-6), pp. 51Kirkova
S, cigarettes butts-A Review
58, (2019) UDK: 633.976024.42:504.5
Radojičić
V,
Đulančić N
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број
1.

2.

Автори

Наслов

Издавач / година

Radojičić,
V., Influence of waterpipe mixture on Rom Biotechnol Lett.
Srbinoska, M., formation of components in (2019);
particulate phase of mainstream 24(2): 294-300 DOI:
Djulančić, N.,
10.25083/rbl/24.2/294.300
smoke
,
https://www.rombio.org/v
ol.24/iss.2/publications.ht
ml , IF=0.765
Srbinoska М,
Determined and declared nicotine Archives and Industrial
Kavrakovski Z,
content in refill liquids for hygiene and toxicology
Rafajlovska V,
electronic cigarettes marketed in (2019) Vol. 70. No. 2 130Simonovska J.,
134, DOI: 10.2478/aihtNorthern Macedonia
2019-70-3191
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https://arhiv.imi.hr/index.p
hp/arhiv/issue/view/34,
IF=1.727
12.3

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број
1.

Автори

Наслов на трудот

2.

Srbinoska M.,
Simonovska J.,
TrajkoskaBojadziska E.,
Kavrakovski
Z., Rafajlovska
V.
Srbinoska,
M.,
Simonovska,
Ј., TrajkoskaBojadziska, Е.,
Kavrakovski,
Z.,
Rafajlovska V.
Kirkova, S.,
Srbinoska M.,
Georgieva A.,
Radojicic V.,
Dulancic N.
Kirkova, S.,
Srbinoska, M.,
A., Georgieva,
A., Radojičić,
V., Đulančić
N.
Srbinoska,
M., Radojičić,
V., Djulančić,
N., Kirkova, S.

Effect of solvent 25th Congress of Chemists and 2018
composition
on Technologist of Macedonia, 19-22
extraction of total October, Ohrid,
flavonoids
from
unfermented tobacco

Djulančić, N.,
Radojičić,
V.,Srbinoska,
M., Tahmaz, J.

3.

4.

5.

6.

7.

Меѓународен
Годи
собир/конференција
на
Srbinoska M., Tobacco biomass as a International scientific conference 2021
Pelivanoska
source of
the role of higher education in
V., Krsteska bio-based materials
society advancement (REAS 2021)
M., Jordanoska
hybrid event - hotel Metropol,
Shishkoska B.,
Ohrid and online 24-26 September

Extraction of total
phenolic compounds
from unfermented
tobacco by using
different solvents

International GEA (Geo Eco-Eco 2018
Agro) Conference - Green Room
Sessions, 1 and 2 November in
Podgorica

Contemporary
aspects of smoking,

Scientific researches of the Union 2018
of Scientists in Bulgaria-Plovdiv,
series B. Natural Sciences and the
Humanities,

Research on nicotine
behavior in
Bulgarian oriental
tobaccos,

Ecology and Health, 7 June, 2018
Plovdiv

A qualitative method
for determination of
nicotine in littered
cigarette butts

VIII
International
Scientific 2017
Agricultural Symposium Agrosym
, 5-8 October
Jahorina, Bosnia and Hercegovina

Influence of tobacco
blend composition on
polycyclic aromatic
hydrocarbons
formation in cigarette
smoke.

International
Scientific-Expert 2017
Conference of Agriculture and
Food Industry, 27-29 September,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
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Ред. бр. 8
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Каролина Кочоска
Дата на раѓање
20.09.1965
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научниот степен
Доктор по земјоделски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Високо
1992
УКИМ- Земјоделски
стекнал со научен степен
образование
факултет - Скопје
Специјализација
1999
УКИМ- Земјоделски
Магистериум
2006
УКЛО- Научен институт
Докторат
2013
УКЛО- Научен институт
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер
Биотехнички науки Растително
(40308) - Генетика и
(4)
производство селекција на
(403)
растителното
производство) и
(40302) - Индустриски
растенија (тутун)
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

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

Институција

Поле

Област

Биотехнички науки (403)
(40308) - Генетика и
Растително
селекција на
производство растителното
производство) и
(40302) - Индустриски
растенија (тутун)

Научен институт за тутун
Прилеп

Звање во кое е избран и
област
Виш научен соработник
Вонреден професор
40308 и 40302

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Технологија на призводство на тутун Група–Производство
на
тутун
(едногодишни студии) / Научен институт
за тутун - Прилеп
2.
Систематика
класификација
и Група – Производство на тутун
типови и сорти на тутун.
(едногодишни студии) / Научен институт
за тутун Прилеп
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3.

4.

5.

6.

9.3.

2.
Ред. број
1.

2.

3.

10.

Генетика и селекција на тутунот со Група–Производство на тутун
семепроизводство
(едногодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
Математичко-статистички методи Група – Обработка и преработка на
во научноистражувачката работа
тутун (едногодишни студии) / Научен
институт за тутун - Прилеп
Организација на производството и Група- Агроменаџмент во тутунското
прометот на семенски материјал од стопанство (втор циклус едногодишни
тутун
универзитетски студии )/ Научен
институт за тутун - Прилеп
Примена на законската регулатива Група- Агроменаџмент во тутунското
во процесите на производството,
стопанство (втор циклус едногодишни
прометот и откупот на тутунот.
универзитетски студии )/ Научен
институт за тутун - Прилеп
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
Методологија
на Технологија на производството и
научноистражувачката работа во обработка на тутун и производи од
производство и обработка на тутун и тутун.
производи од тутун.
Одбрани
поглавја
од Технологија на производството и
семепроизводството и контролата на обработка на тутун и производи од
квалитетот на семенскиот материјал. тутун.
Облагородување на тутунот.

Технологија на производството и
обработка на тутун и производи од
тутун

Селектирани резултати во последните пет години
10.1.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Karolina Kocoska
Effects of climate conditions on Тутун/Tobacco, Vol.68,
some quantitative traits of burley N07-12,
22-29,
tobacco.
str.University St. Kliment
Ohridski – Bitola, Scientific
Tobacco Institute-Prilep, R.
Makedonija. 2018
(
objaven vo 2020).
2.

Karolina Kochoska,
Ilija Risteski

The size and number of middle belt Goce Delcef University leaves in some varieties of wild Stip. Volume 17, Number 2.
tobacco. Journal of Agriculture and Pages 39-45. Republic of
Plant Sciences.
North Macedonia.2019
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3.

Karolina
Kocoska, Morphological traitistics of leaves
Тутун / Tobacco,
Ilija Risteski.
in burley tobacco genotypes.
Vol. 67, N0 7-12, str. 11-17.
University St. Kliment
Ohridski – Bitola, Scientific
Tobacco Institute-Prilep,
Republic of. Makedonija.
2018.

4.

Kabranova
Romina, Development of tobacco economy
3rd International
Arsov Zlatko, Anakiev in the Republic of Macedonia.
symposium for agriculture
Boris,
Kocoska
and food, ISAF 2017, 18-20
Karolina
October
2017,
Ohrid,
Republic of Macedonia.
Vol. 73. N. 2, pp. 101-105.
ISSN 2545-4315. 2018

5.

Karolina Kocoska

Some bio-morphological traits of
11th International
burley tobacco varieties
Scientific
Agriculture
and lines in the producing region of Symposium „AGROSYM
Prilep (North Macedonija).
2020”
(Bosnia
and
Herzegovina), 8-9 October
2020. Pages 192-197. (book
of proceedings).2020

6.

10.2.

Romina
Kabranova, Dimensions of the leaves of
II. International
Karolina Kochoska middle-belt leaves in basma Agricultural, Biological &
tobacco varieties.
Life Science Conference EAgrobiol 2020. 1-3
September, 2020, Edirne,
Turkey. Organized by
Trakya University. Page
470-479, 2020
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.бр Автори
Наслов
Издавач / година
1.
М. Димитриески,
Создавање, испитување и Министерство
за
Г. Мицеска, И.
воведување
на
нови образование и наука /
Ристески,
И.
полуориенталски сорти тутун во 2001-2003
Нунески, М.
производството на Република 2004
Митрески, К.
Македонија
Кочоска, А.
Шишкоски

2.
3.
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4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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
1. Kochoska Karolina, Risteski Ilija, The impact of insertion on 3rd International
Kabranova Romina.
some technological
symposium for
characters of basmak
agriculture and food,
tobacco varieties in the
ISAF 2017, Vol.73. N. 2,
Republic of Macedonia.
Page 23-30. October
2018. Ohrid, Republic of
Macedonia. Book of
proceedings.

2.

Kocoska Karolina

Characteristics of the newly
created genotype of Virginia
tobacco-line V–79/09 CMS
F1 in the region of Prilep
during 2012-2016.

3rd International
symposium for
agriculture and food,
ISAF October 2017,
Ohrid, Republic of
Macedonia, Vol. 73. N.
2. Page 69-73. Book of
proceedings.2018.
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3.

Karolina Kochoska,
Tasting properties of some
Тутун / Tobacco,
Milan Mitreski,
basmak tobacco varieties. Vol. 68 , N0 1-6, str. 13Romina Kabranova , Ilija Risteski
18.
University
St.
Kliment Ohridski –
Bitola,
Scientific
Tobacco Institute-Prilep,
R. Makedonija. 2018
( objaven 2019 ).

4.

Karolina Kochoska, Romina
Kabranova

The impact of climate
9th International
conditions on the leaf of Agriculture Symposium
basma tobacco..
“AGROSYM
2018”
which will be held on
Jahorina
mountain
(Bosnia
and
Herzegovina),
04-07
October 2018. Page 210215.
Book
of
proceedings. 2018.

5.

Ilija Risteski, Karolina Kochoska

Comparative analysis of Тутун / Tobacco, Vol.
quantitative traits in some 68 , N0 1-6, str. 26-34.
Virginia tobacco varieties 2018. University St.
and lines.
Kliment Ohridski –
Bitola,
Scientific
Tobacco Institute-Prilep,
R. Makedonija.
( objaven 2019 ).

6.

Karolina Kochoska, Marija
Srbinoska, Romina Kabranova.

Chemical characteristics Тутун/Tobacco Vol.
of varieties and lines of the 69, N0 1-6, 21-30, 2019,
burley type in the 2018 University St. Kliment
harvest.
Ohridski
–
Bitola,
Scientific
Tobacco
Institute-Prilep,R.
Makedonija.
( objaven vo 2021)

7.

Karolina Kocoska, Miroslav
Dimitrieski, Gordana Miceska

Ratio between green and XII
th
National
dry mass in some varieties Scientific
Conference
and lines of semi - oriental with
International
tobacco.
Participation "Ecology
and Health" , 07 and 08
June 2018
Plovdiv,
Bugarija. Page 179. Book
of proceedings. 2018.

116

ОБ.2

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии
12.2.

12.3.

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
1. Karolina Kochoska, Natasha
Physical properties of non- International Journal of
Zdraveska
fermented and fermented
Environmental &
tobacco of burley varieties Agriculture Research
and lines.
(IJOEAR) Impact Factor
5.99ISSN:[2454-1850]
[Vol-7, Issue-3, March2021].

2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Година
број
конференција
1. Karolina Kocoska
Some
bio- 11 th International
2020
morphological traits Scientific Agriculture
of burley tobacco Symposium
varieties
„AGROSYM 2020”
and lines in the (Bosnia and
producing region of Herzegovina), 3-6
Prilep
(North October 2020. Page 116.
Macedonija
Poster presentation.
2.

Romina Kabranova, Karolina Dimensions of the
II.
International
Kochoska
leaves of middle-belt Agricultural, Biological
leaves
in
basma &
Life
Science
tobacco varieties.
Conference.
1-3
September, 2020, Edirne,
Turkey. Page 153. Book
of
abstracts.
Oral
prezentacion.

2020

3.

Karolina Kocoska

Effects of climate World Conference on
conditions on some Sustainable Life Sciences
quantitative traits of (WOCOLS
2019)”,
burley tobacco. “
Budapest- Hungary, June
30- July 07, 2019. Page
64.
(poster
presentation).

2019

4.

Karolina Kocoska, Miroslav Ratio between green XII th National Scientific
Dimitrieski, Gordana Miceska and dry mass in some Conference
with
varieties and lines of International
semi
oriental Participation "Ecology
tobacco. 7 and 08 and Health", 7 and 08
June 2018 Plovdiv, June 2018
Plovdiv,
Bugarija. Page 179.( Bugarija. Page 179.
Poster presentation) ( Poster presentation)

2018
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5.

Karolina Kochoska, Romina The
impact
of
9
th International
Kabranova
climate conditions on Agriculture Symposium
the leaf of basma “AGROSYM
2018”
tobacco.
which will be held on
Jahorina
mountain
(Bosnia
and
Herzegovina),
4-7
October 2018. Page 158.
Book
of
abstracts.
( poster presentation ).

2018
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Реден број 9
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

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

Билјана Јорданоска Шишкоска
17.10.1980
VIII/1
Доктор на хемиски науки
Образование
Година
Високо
2005
образование

Институција
Институт за хемија,
Природно-математички
факултет, Универзитет
Св.”Кирил и Методиј” –
Скопје

Магистериум

2010

Институт за хемија,
Природно-математички
факултет, Универзитет
Св.”Кирил и Методиј” –
Скопје

Докторат

2014

Институт за хемија,
Природно-математички
факултет, Универзитет
Св.”Кирил и Методиј” –
Скопје

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Поле
ПриродноХемија (107)
математички науки

Област
Аналитичка хемија
(10702)

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Поле
ПриродноХемија (107)
математички науки

Област
Хемија,
аналитичка
хемија,
биохемија,
инструментални методи
и хемија на животната
средина.
(10700, 10702, 10703 и
10714)

8.

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

Институција

9.

Универзитет Св. Климент
Охридски, Битола - Научен
институт за тутун-Прилеп,

Звање во кое е избран и
област
Виш научен соработник,
вонреден професор
(10700, 10702, 10703 и 10714)

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.2.

9.3.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Методологија на научноАгроменаџмент на тутунското стопанство,
истражувачката работа
Производство на тутун и Обработка и
преработка на тутун / Научен институт за
тутун-Прилеп
2.

Хемија на тутунската суровина и
производите од тутун

3.

Математичко статистички методи Производство на тутун и Обработка и
преработка на тутун/Научен институт за
тутун-Прилеп

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. број
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Одбрани поглавја од физиологија Технологија на производство и обработка
и биохемија на тутунот
на тутун и производи од тутун/ Научен
институт за тутун-Прилеп
2.

10.

Обработка и преработка на тутун /Научен
институт за тутун-Прилеп

Хемиски методи за анализа на
Технологија на производство и обработка
почви и ѓубрива одбрани поглавија на тутун и производи од тутун/ Научен
институт за тутун-Прилеп

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
1.
Jordanoska B., Stafilov T., Accumulation and
Pelivanoska V
availability of trace elements
from soil into oriental
tobacco grown in Macedonia
2.

Jordanoska Shishkoska B., Sustainable Treatment of
Water Research and
Pelivanoska V., Jordanoski Waste Sludge from Municipal Management journal.
M., Resmi Z.
Wastewater and its
8(2)/2018
Agriculture Use

3.

Pelivanoska V, Jordanoska
Shishkoska B.

4.

5.

10.2.

Издавач / година
Environmental
Engineering
and
Management
Journal,
17(6)/2018

Comparative investigations KNOWLEDGE –
with some domestic and
International Journal,
introduced small leave
Vol. 30/ 2019
tobacco varieties produced in
Pelagonia region
Jordanoska Shishkoska B, Identifying the characteristics Тутун/Tobacco Vol 69,
Pelivanoska V.
of chemical elements in soils N 7-12/ 2019
from tobacco growing areas

Jordanoska Shishkoska B,
Pelivanoska V.

Macroelement content of
Тутун/Tobacco Vol 70,
oriental varieties grown under N 1-6/ 2020
the same agro-ecological
conditions

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
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2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
Jordanoska B., Stafilov T., Accumulation and
Environmental
Pelivanoska V
availability of trace elements Engineering
and
from soil into oriental
Management
Journal,
tobacco grown in Macedonia 17(6)/2018
12.3.

2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. број
Автори
Наслов на трудот Меѓународен собир/
Година
конференција
1.
Pelivanoska
V., The influence of
International
2018
Jordanoska Šiškoska different amount of agricultural, biological &
B.
nitrogen on the yield life science conference,
2-5 September, Edirne,
and quality of
Turkey
oriental tobacco
produced in
Pelagonia region, R.
Macedonia
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2.

Jordanoska Šiškoska
B., Pelivanoska V

Spatial variability of
International
2018
nutrients in
agricultural, biological &
cultivated soils of
life science conference,
Prilep, Republic of 2-5 September, Edirne,
Macedonia.
Turkey

3.

Jordanoska Šiškoska
B., Pelivanoska V.,
Jordanoski M., Resmi
Z.,

Treatment of waste
sludge from
municipal
wastewater and its
valorization

4.

Pelivanoska V,
Jordanoska Šiškoska
B.,

Comparative
XX th international 2019
investigations with conference, Knowledgesome domestic and capital of the future, 2931 March, Vrnjacka
introduced small
Banja, Serbia
leave tobacco
varieties produced in
Pelagonia region

"VODA 2018" 12-14. 2018
Juni, Sokobanja,Serbia

122

ОБ.2

Елаборат за акредитирање на студиска програма од втор циклус на студии

Реден број
10
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

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

Силвана Пашовска
23.11.1973
VIII/1
Доктор по економски науки
Образование
Година
Високо
образование
Магистериум
Докторат

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Општествени
науки (5)

8.

Доколку е во работен однос,
да се наведат институцијата
каде што работи и звањето и
областа во кои е избран

Институција

6.

9.

Општествени
науки (5)

1996

Институција
УКЛО-Битола, Економски
факултет-Прилеп

УКЛО-Битола,Економски
факултет-Прилеп
2005
УКИМ-Скопје,Економски
институт-Скопје
Поле
Област
Економика на
Економск претпријатијата(50323),Еконо
и науки
мика на
(503)
инвестиции(50324),Маркетин
г(50325) и друго(50329)
Поле
Област
Економск Економика на
и науки
претпријатијата(50323),Еконо
(503)
мика на
инвестиции(50324),Маркетин
г(50325) и друго(50329)
Звање и област во кои е избран
1999

Научен институт за Виш научен соработник - Вонреден
тутун Прилеп
професор
Економика на
претпријатијата(50323),Економика
на
инвестиции(50324),Маркетинг(50325
) и друго(50329)
Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети што наставникот ги води на првиот циклус на студии
Реден број
Наслов на
Студиска програма иинституција
предметот
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.2. Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии
Реден број
Наслов на
Студиска програма иинституција
предметот
Агроменаџмент во тутунското стопанство1.
Агропретприемниш едногодишни
тво
Научен институт за тутун - Прилеп
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Менаџмент во
примарното
тутунопроизводство
и обработката на
тутунот

Агроменаџмент во тутунското стопанствоедногодишни
Научен институт за тутун – Прилеп

3.

Управување со
квалитетот на
тутунот и
производите од
тутун

Обработка и преработка на тутун–
едногодишни
Научен институт за тутун – Прилеп

4.

МатематичкоОбработка и преработка на тутун–
статистички методи едногодишни
во
Научен институт за тутун – Прилеп
научноистражувачка
та работа

5.

Оперативен
менаџмент во
производството на
тутун

2.

Производство на тутун - едногодишни
Научен институт за тутун - Прилеп

Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии
Реден број
Наслов на
Студиска програма иинституција
предметот
1.
Оперативен
Технологија на производство и обработка на
менаџмент –
тутун и производи од тутун
одбрани поглавја
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
.
Реденброј Автори
Наслов
Издавач / година
RULES
Силвана
REFERENCE AS Scientific Journal
Пашовска,
1.
A FACTOR FOR «INTERNATIONAL
Трајко Мицески
DIALOGUE: EAST-WEST»
BUSINESS
(ISSN print:1857-9299, ISSN
SUCCESS ПРАВИЛНОТО
online: 1857-9302), 2018
ПРЕГОВАРАЊЕ
КАКО ФАКТОР
ЗА ДЕЛОВЕН
УСПЕХ
The impact of
International Journal for
Силвана
transformational
Innovation Education and
2.
leadership in
Пашовска,
Researchwww.ijier.netVol:improvement of
Трајко Мицески
6No-02, 2018
the
International Educative
Research Foundation and
organizational
capability
Publisher ©2018pg. 235
9.3.

10
.
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INTERNAL
PARITY OF
International journal Tobacco
PRICES
7-12.2018 Scientific tobacco
BETWEEN THE
institute-Prilep
RAW
TOBACCO
GRADES
Republic of
Силвана
Macedonia,most
Internationl journal of current
4.
favorable country research,2017
Пашовска,
for the production
Стевчо Димески
of oriental tobacco
" Креирање на
средина и
Меѓународна конференција
градење на свест за економија и менаџмент Силвана
ЕМАН, Љубљана, Словенија,
5.
за ефективна
Пашовска
2020 година
организациска
комуникација во
услови на тимско
работење "
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
.
Реденброј Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
.
Реденброј Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
.
Реденброј Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
.
1.Демографскиот фактор во Р.С.Македонија –
примарен услов за развивање на семеен бизнис во
тутунопроизводството, кандидат Роза Галеска
11.2
Магистерски работи
2. Креирање на стратегија за развој на
.
тутунопроизводството во Република
Македонијаво, кандидат Даниела Талевска
3.Развојни перспективи на производството на
ориенталски тутун во Р.С.Македонија во
согласност со светските определби на дејноста,
кандидат Љупчо Ѓорѓиоски
3.

11
.

Силвана
Пашовска
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11.3 Докторски дисертации
.
Селектирани резултати во последните пет години
12.1 За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во
.
референтна научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО)
Реен. број
Автори
Наслов
Издавач / година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
.
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Реден број
Автори
Наслов
Издавач / година
" The impact of
Силвана
transformational IMPACT FACTOR
Пашовска, Трајко leadership in
Intewrnational journal for
1.
Мицески
improvement of education and research, ISSN
2411-3123, 2018 година
the
organizational
capability
" The
2.
Силвана
importance of
IMPACT FACTOR
Пашовска,
entrepreneurshi International Journal of
Стевчо Димески
p in tobacco
Development Research, ISSN
production as a
2230-9926 ( 2017 )
family business
" Preference of
Силвана
modern
IMPACT FACTOR
3.
technological
Пашовска,
International Journal of Current
Трајко Мицески
Research, ISSN 0975-833X, (
achievements
and innovations 2017 )
in the
management
strategy of the
enterprise "
Tobacco and
tobacco
IMPACT FACTOR
4.
production in
Силвана
International Journal of
the Republic
Пашовска
Agriculture, Environment and
North
Bioresearch
Macedonia
Vol. 5, No. 06; 2020
continue to have ISSN: 2456-8643
the primacy of
an industrial
crop without an
alternative
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
.
години
Реден
Автори
Наслов на
Меѓународен собир/
број
трудот
конференција
Година
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1.

2.

3.

4.

5.

СилванаПашовск
а,
Трајко Мицески

"Workplace behavio Меѓународна научна
and commitment to конференција –
the organization " ЕМАН Љубљана,
Словенија
" Creation of
management
Меѓународна
конференција за
Силвана Пашовска, strategy of a
company with a
економија и
Трајко Мицески
focus on
менаџмент, Солун,
contemporary
Грција, 2017 година
technology
achievements and
innovations ",
Силвана Пашовска,
Трајко Мицески
TOBACCO
Ekologija i zdraveBASED ON
Plovdiv Bugarija2018
PURCHASE
CLASSES
СилванаПашовск DEVELOPMENT
а,
OF FAMILY
International meeting
BUSINESS IN
Agreescience practice
Трајко Мицески
TOBACCO
2018 Stip,Republic of
PRODUCTION
Macedonia
ACTIVITIES
ECONOMIC
Силвана
AND SOCIAL
International Scientific
Пашовска
ASPECTS OF
Conference,
THE TOBACCO
Krasnodar,Russian
PRODUCTION
IN THE
REPUBLIC OF
NORTH
MACEDONIA

2019

2017

2018

2018

2020
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Реден број 11
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од 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
стекнал со научен степен
земјоделски
Земјоделски
инженер
факултет Скопје
Магистер
по
2007
ЈНУ Институт
земјоделски науки
за
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 фертилизација4
науки
хидрологија
0105
Минерологија
на земјиштето
40109
Подрачје, поле и област на
(4) Биотехнички
(403)
Растително Индустриски
научниот степен доктор
науки
производство
растенија
(40302)
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 - Виш научен соработник
избран и во која област
Прилеп
– Вонреден професор
Област
Индустриски
растенија (40302) и
Друго (40209)
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
1. Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
9. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии
2. 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.
Технологија на производство на Обработка и преработка на тутун –
цигари
едногодишни универзитетски студии
НИТП
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Обработка и преработка на тутун –
едногодишни универзитетски студии
НИТП
4.
Методологија на научноистражуПроизводство на тутун – едногодишни
вачката работа
универзитетски студии НИТП
5.
Примена на законската регулатива во Агроменаџмент во тутунското стопанство
процесите
на
производството, – едногодишни универзитетски студии
прометот и откупот на тутунот
НИТП
6.
Агроменаџмент во тутунското стопанство
Контрола на квалитетот на тутунот и
– едногодишни универзитетски студии
тутунските производи
НИТП
9. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии
3. 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.
Zdraveska N.
Influence of some physical
2nd International Balkan
parameters of cigarettes on
agriculture congress –
the chemical composition of
Turkey, Tekirdağ,
tobacco smoke
Turkey, 2017. ISBN:978605-4265-46-60.
2.
Zdraveska N.
Dynamics of moisture
52nd Croation and 12th
movement in Prilep and Yaka International Symposium
tobacco.
on Agriculture.
Dubrovnik, Croatia 2017.
ISSN 2459-5551.
3.
Zdraveska
Physical compositions of
I International scientific
N.,Dimitrieski M.,
tobacco of the variety Prilep
conference. 2020,
Miceska G., Gveroska 66 9 produced by applying
Krasnodar, Russia. ISBN
B.
the measures of integrated
978-5-93491-867-6.
production in comparison
with traditional production of
tobacco.
4.
Zdraveska N., Miceska Physical properties of some
International Journal of
G., Dimitrieski M.,
dihaploid varieties and lines
Agriculture, Environment
Gveroska B.
from the tobacco type Prilep. and Bioresearch. 2020.
International Journal of
ISSN: 2456-8643. ISRA
Agriculture, Environment and JIF:4.083
Bioresearch. 2020. ISSN:
2456-8643. ISRA JIF:4.083
5.
Pashovska S.,
Tobacco and tobacco
International Journal of
Zdraveska N.
production in The Republic
Agriculture, Environment
North Macedonia continue to and Bioresearch. 2020.
have the primacy of an
ISSN:2456-8643
industrial crop without an
alternative.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
2.
3.

10.

Технологија на производство на
реконституиран тутун
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3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1,
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

12.3.

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.
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ПРИЛОГ БР. 5
1. Прилог бр.5. Податоци за наставниците кои можат да бидат ментори на магистерски труд на
втор циклус на студии на студиската програма Производство на тутун
Ред.
бр.

Име и презиме на
наставникот

1

Валентина Пеливаноска

2

Ана Корубин - Алексоска

3

Петре Ташкоски

Наставно-научно,
наставно или
Научна област во која
научно звање во
наставникот може да биде ментор
кое е избиран
на магистерски труд
наставникот
Научен советникИндустриски култури
Редовен професор Плодност на почвата
Фертиригација
Научен советникРедовен професор

Генетика и селекција на растително
производство
Индустриски растенија
Технологија на поледелски
производи
Фитопатологија

Гордана Мицеска

Научен советникРедовен професор
Научен советникРедовен професор

5

Марија Србиноска

Научен советникРедовен професор

6

Биљана Гвероска

7

Весна Крстеска

4

Научен советникРедовен професор
Научен советникРедовен професор
Виш научен
соработникВонреден професор

8

Каролина Кочоска

9

Виш научен
Билјана Јорданоска Шишкоска соработникВонреден професор

10

Силвана Пашовска

Виш научен
соработникВонреден професор

Физиологија
Физиологија на растенијата
Генетика и селекција на
Хемија и биохемија на производи од
растително потекло и Технологија
на поледелски производи
Фитопатологија
Ентомологија
Генетика и селекција на растително
производство
Индустриски растенија
Xемија
Aналитичка хемија
Биохемија
Инструментални методи
Хемија на животната средина
Економика на претпријатијата
Економика на инвестиции
Маркетинг и друго
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ПРИЛОЗИ
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Прилог бр. 6 Додаток на диплома
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Прилог бр. 7
Статут на вискообразовната установа
http://www.tip.edu.mk/files/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%
A22.pdf
Извештај од последна самоевалуација
http://www.tip.edu.mk/files/pravilnici/Samoevaluacija-2020.pdf
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Прилог бр. 8. Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на РМ
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