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1. ВОВЕД 
 
Согласно Законот за високото образование во Република Македонија, Статутот на 

Универзитетот “Св.Климент Охридски” во Битола, Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Високата медицинска школа во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски” 
во Битола, формирана е комисија за самоевалуација. 

Комисиjaтa е формиранa со Одлука на Наставничкиот совет бр.02-269/3, донесенана 
редовна седница одржана на 26.08.2020 година, во следниот состав: 
 

1. Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска, претседател 
2. Проф. д-р Тања Јовановска, член 
3. Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, член 
4. Анќелка Јанкуловска, член 
5. Моника Коруновска, студент 
 

Во процесот на самоевалуација вклучени се високообразовните институции кои според 
Законот за високото образование (член 55) се должни да вршат самоевалуација на интервали од 
најмногу три години. Спроведувањето на самоевалуацијата е од страна на Комисии за 
самоевалуација на ниво на Универзитетот, факултетите и високите стручни школи. Оваа 
евалуација вклучува евалуација на високообразовната институција, односно научната институција 
која согласно Законот за високото образование врши евалуација на високообразовната дејност за 
последипломски студиски програми; евалуација на студиски програми како и евалуација на 
академскиот кадар.  
Извештајот за самоевауација е подготвен согласно “Упатството за критериумите за начинот на 
обезбедување и оценување на квалитетот на восокообразовните установи и на академскиот кадар 
во република Македонија”, Службен весник на Република Македонија, бр.67, од 10 Мај 2013 
година.  

1.1 Начин на спроведување на постапката за самоевалуација 
Во рамките на самоевалуациониот процес, Комисијата најпрво ги определи целите 

насамоевалуацијата, учесниците во процесот на самоевалуација и очекуваните ефекти од овој 
процес. Исто така, го утврди и начинот на којшто ќе бидат утврдени вистинските состојби на 
школата. Во самоевалуациониот процес беше применета SWOT - анализата. Констатациите 
изаклучоците ќе бидат поткрепени со соодветни податоци презентирани во табели кaко 
прилог.Извештајот за самоевалуација е работен со општа помош на повеќе чинители на 
школата.Помош во неговата изработка дадоа сите учесници во процесот на 
самоевалуација,наставниците и студентите, како и административните служби, a целиот процес го 
координираше претседателот на Комисијата за самоевалуација проф. д-р Викторија Продановска 
Стојчевска. 
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2. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕДИНИЦАТА 
 

2.1 Основање и развој 
Високата медицинска школа (ВМШ) е високообразовна институција во состав на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” која беше основана со цел да се подигне степенот на 
едукација на средномедицинскиот кадар на универзитетско ниво, а со тоа воедно да се подобри и 
нивото на здравствена заштита на населението во Републиката и пошироко.  
 ВМШ е формирана со решение на Републичката заедница за насочено образование на 
28.03.1988 година. За нејзиното почетно кадровско екипирање, првично е формиран иницијативен 
одбор составен од стручни компетентни лица, а реализацијата е овозможена со Самоуправна 
спогодба склучена помеѓу Универзитетот “Св. Климент Охридски” и Медицинскиот центар “Д-р 
Трифун Пановски” Битола, со која беше овозможено екипирање со наставен кадар за повеќе 
наставни дисциплини како и обезбедување на солидна база за практична настава на студентите со 
користење на болничките одделенија и останатите здравствени организации. Првата генерација на 
студенти на ВМШ се запиша во учебната 1988/89 година кога функционираше една студиска 
програма - Виша медицинска сестра - општа насока. Поради потребите од други профили на 
здравствени работници со вишо стручно образование изготвен е и прифатен елаборат за 
студиската програма -Виша медицинска сестра - акушерска насока која фунционираше две 
учебни години: 1991/92 и 1992/93 год. 

Движејќи се по една нагорна линија, Вишата медицинска школа постојано ги следеше 
потребите на здравството и како резултат на тоа следеше и отпочнувањето со работа на нова 
студиска програма за едукација на профилот - Виша медицинска сестра за примарна 
здравствена заштита. Оваа студиска програма започна со работа во академската 1993/94 година 
и функционираше три академски години (1993/94; 1994/95 и 1995/96). 

Од академската 1996/97 година на Вишата медицинска школа започна едукацијата на 
првата генерација студенти од профилот Виш медицинско-лабораториски аналитичар кое 
уследи после позитивното верифицирање на темелно изготвен и прифатен елаборат за едукација 
на овој профил медицински работници. 

Од учебната 2007/08 отпочна реализација на наставата и за студиските програми за 
Физиотерапевти и Радиолошки технолози. 

Денес на Високата медицинска школа се едуцираат студенти на шест студиски програми 
од прв и втор циклус на студии: студиска програма - Општа медицинска сестра; студиска 
програма - Медицинско-лабораториски аналитичар; студиска програма - Акушерка; студиска 
програма – Физиотерапевт; студиска програма - Радиолошки технолог и студиска програма – 
Санитарен инженер 
 

КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
Назив на 
високообр
азовната 
установа 

Универзитет "Св. Климент Oхридски" Битола 
Висока медицинскашкола 

Седиште Битола, Васко Каранѓелевски бб 
Веб 
страница 

www.vmsb.uklo.edu.mk 

Вид на 
високообр
азовната 
установа 

Јавнависокообразовнаустанова 

Податоци 
за 
основачот 
(на 

СобраниенаР. Македонија 
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приватнат
а 
високообр
азовната 
установа) 
Податоци 
за 
последнат
а 
акредитац
ија 

Акредитацијанастудискипрограми од прв цикулус 
доделениодОдборзаакредитацијаиевалуацијанависокотообразованиенаРСМ,бр.1409-
175/4 од  07.07.2017 
Акредитацијанастудискипрограми од втор цикулус доделени одОдбор за 
акредитација иевалуација нависокотообразованиенаРСМ,бр.1409-515/3 од  
19.06.2018, бр.1404-3/3 од 27.02.2018, бр.1409-471/3 од 15.04.2019 

Студиски 
и научно-
истражува
чки 
подарачја 
за кои е 
добиена 
акредитац
ија 

Подрачје: Медицински науки и здравство(3), Општествени науки (5) 
Поле: Фундментални медицински науки (301), Клиничка медицина (302), Хирургија 
(општа) (303), Здравствена нега (сестринство) (305), Медицинска технологија (307), 
Јавно здравство и здравствена заштита (308), Психијатрија (309), 

Единици 
во состав 
на 
високообр
азовната 
установа 

Постојани членки: 
Технички факултет, Битола 
Економски факулет, Прилеп 
Факултет за туризам  и угостителство, Охрид 
Педагошки факултет, Битола 
Факултет за биотехнички науки, Битола 
Факултет за информатички и комуникациски технологии, Битола 
Факултет за безбедност, Скопје 
Висока медицинска школа, Битола 
Правен факултет, Кичево 
Правен факултет - дисперзирани студии, Битола 
Технолошко-технички факултет, Велес 
Ветеринарен факултет, Битола 
Институт за тутун, Прилеп 
Придружни членки: 
ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид 
ЈНУ Институт за старословенска култура, Прилеп 
Национална универзитска библиотека „Св.Климент Охридски“ Битола 
Студентски дом Кочо Рацин Битола 
 

Студиски 
програми 
што се 
реализира
ат во 
единицата 
која бара 
проширув
ање на 
дејноста 
со 
воведува
ње на 
нова/и 

Првциклуснастудии 
-  Општамедицинскатасестра 
-  Акушерка 
-  Медицинско-лабораторискианалитичар 
-  Физиотерапевт 
-  Радиолошкитехнолог 
- Санитарен инженер 

Втор циклуснастудии 
-  Специјализација за интензивнанега 
- Специјализацијазасемејнаипатронажна грижа 
-  Специјализација за ментално здравје 
-Сепцијализација за геронтологија со палијативна грижа 
- Специјализација  за  рехабилитација  во неврологија 
- Специјализација  за  рехабилитација  во хирургија, ортопедија итравматологија 
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студиска/
и 
програма/
и 

-  Специјализација забиохемискианализи 
-  Специјализација за компјуитеризирана томографија и магнетна резонанца 

Податоци 
за 
меѓународ
на 
соработка 
на планот 
на 
наставата, 
истражува
њето и 
мобилнос
та на 
студентит
е 

Високите  медицински  школи  во  Белград  иЧуприја, Медицинскиколеџ, Варна, 
Загреб, Р.Бугарија, и ЕРАЗМУС договори со Белгија, Бугарија,  

Податоци 
за 
просторот 
наменет 
за 
изведува
ње на 
наставнат
а и 
истражува
чката 
дејноста 

-информатичкикабинет-60м2,кабинетзафизикалнамедицина 29,24м2,лабораторија1-
25м2, административнипростории(5)-82м2, библиотека-42м2, амфитеатар1-120м2, 
амфи-театар2–66м2, кабинетзанега-50м2, 10 кабинетизанаставници-250м2,   
предавална1,2,3,4-128м2, останатпростор  (5 тоалети, 
соблекувалназастуденти,ходници-296м2). 

Податоци 
за 
опремата 
за 
изведува
ње на 
наставнат
а и 
истражува
чката 
дејност 

Спектрофотометар-1, аналитичкавага-1,фотометар-2,ваги-технички-2,воденабања-
1,песочнабања-1,печкизажарење-2, лабораторискастакларија, микроскопи-2, 
фантомзавежбивокабинетотзанеганаболен-1 фантоми за базично и напредно 
оживување-2,куклафантом-1,нагледнисредствазаанатомија, 
графоскопи,видеобимови, персоналникомпјутери,статичникомпјутери, 
фотокопири,телевизорисоЛЦДпроектор, смарт таблаидр. 

Број на 
студенти 
за кои е 
добиена 
акредитац
ија 

Првциклуснастудии 
-  Општамедицинскатасестра-65 
-  Акушерка -45 
-  Медицинско-лабораторискианалитичар-60 
-  Физиотерапевт-80 
-  Радиолошкитехнолог-53 
-  Санитарен инженер-65 

Втор циклуснастудии 
-  Специјализација за интензивнанега-10 
-Специјализацијазасемејнаипатронажна грижа -5 
- Специјализација за ментално здравје-5 
- Специјализација за геронтологија со палијативна грижа-10 
- Специјализација  за  рехабилитација  во неврологија -5 
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- Специјализација  за  рехабилитација  во хирургија,ортопедијаитравматологија-5 
- Специјализација за биохемиски анализи -5 
- Специјализација по онкологија-5 
- Специјализација за компјуитеризирана томографија и магнетна резонанца-10 

 
Број на 
студенти 
(првпат 
запишани
) 

Вкупно 504 студенти 

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

34 наставници,одкои: 9 професори на висока стручна школаворедовенработенодноси 
25 наставнициводополнителенработеноднос 

Број на 
лица во 
соработни
чки звања 

/ 

Однос 
наставник
: студенти 
(број на 
студенти 
на еден 
наставник
) за секоја 
единица 
одделно 

18 студенти на еден наставник  
 

Внатрешн
и 
механизм
и за 
обезбедув
ање и 
контрола 
на 
квалитето
т на 
студиите 

- Внатрешнаевалуација, 
-Развојнанаставнисодржини, 
- Оценувањенастудентите, 
- Другипроцедурикоисеоднесуваатнаресурситеилогистикатананаставниотпроцес, 
-

 Редовноизвестувањенаорганитенауправувањенашколатазаорганизирањето,д
инамикатаистепенотнаквалитетнанаставниотинаучниотпроцеснанаставниците, 

- Контролананаставно–научниотпроцесодстрананаорганитенауправувањенашколата 

Фрекфенц
ија на 
самоевалу
циониот 
процес 
(секоја 
година, на 
две 
години, 
на три 
години) 

 
Секоја година 

Податоци / 
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за 
последнат
а 
спроведен
а 
надвореш
на 
евалуациј
а на 
установат
а 
Други 
податоци 
кои 
установат
а сака да 
ги наведе 
како 
аргумент 
за 
нејзината 
успешнос
т 

Во периодот 2017-2020Школатаепартнер во 2апликативни проекти од Програмата за 
меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција од 
Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2014-2020, финансирани од 
Европската Унија. 
Во рамките на меѓународните активности и зајакнување на истите, Високата 
медицинска школа преку Универзитетот „Св. Климент Охридски “Битола има 
потпишано 15билатерални договори за мобилност на студенти и академски кадар со 
странскиуниверзитети преку програмата ЕРАЗМУС+. Преку оваа програма успешно 
се реализирани 50 месеци студентска мобилност за студирање од 10 студенти и 34 
месеци студентска мобилност за стажирање од 17 студенти. 

 

 

2.2 Визија, мисија и стратегија за остварување на мисијата 
 

Основна визија на Високата медицинска школа во Битола во состав на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” во Битола, како прва високообразовна стручна институцијаод овој вид во 
Република Северна Македонија, е едукација и образование на квалитетни, високостручни кадри од 
областите на здравствените струки.Визијата примарно е насочена во насока на одржливост и 
развој на институцијатаи студиските програми и едуцирање на квалитетни кадри со основни и 
проширени знаењa,компетентност и вештини од соодветната специјалност, оспособени да 
одговорат насовремените барања и трендови на пазарот. 

Визијата на Високата медицинска школа се остварува преку разни форми и содржини на 
активности, оддонесување и спроведување на законска регулатива и акти, преку креација и 
реализацијана наставно-образовниот процес, научноистражувачката работа, апликативната дејност 
идруги форми на активности. 

Својата цел, како единица на УКЛО, ја остварува врз основа на следнитестратешки, 
плански и програмски определби и активности: 

 низ процесот на теоретска настава, студентите да се здобијат со потребниот квантум на 
знаење од студиските програми вклучени во процесот на едукација, особено од оние 
наставни дисциплини кои се во тесна врска со нивниот професионален ангажман; 

 практичната настава која е дел од целокупниот едукативен процес, да им обезбеди на 
студентите практични знаења и искуства кои се неопходни и од огромно значење за овие 
стручни профили;  

 имплементација на Европскиот Кредит Трансфер Систем (ЕКТС) во иновирањетона 
студиските програми, соработка и континуитет во обезбедувањето услови зареализирање 
на зацртаните програми за работа и реализирање на студискитепрограми со перманентно 
надградување и имплементација на највисоките научни истручни сознанија во рамките на 
предметните програми; 
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 интензивирање на билатералната и мултилатералната соработка со Универзитетии 
факултети во Европа и обезбедување на услови и можности задвонасочна мобилност на 
студентите и наставно-соработничкиот кадар; 

 континуитет и квалитет во научно-истражувачката дејност и создавање на услови 
иможности за континуирано обновување и осовременување на научните и 
стручнитезнаења, креативноста, компетентноста и умешноста на наставничкиот 
исоработничкиот кадар; 

 интензивирање, проширување и збогатување на научната соработка со 
сроднивисокообразовни и научни установи во земјата и во странство; 

 

2.3 Организациона структура 
 
Управувачката структура на ВМШ ја сочинуваат:  

 Директор, кој се избира од редот на наставниците со мандат од три години; 
 Заменик директор, кој на предлог на директорот се избира со ист мандат; 
 Директорска управа, која ја сочинуваат директорот, заменикот директор, раководителите 

на организационите единици и еден претставник на студентите; 
 Настванички совет, кој го сочинуваат наставници и претставник на студентите; 
 Организациони единици (општа медицинска сестра, медицинско лабораториски 

аналитичар, Акушерка, радиолошки технолог, физиотерпевт,санитарен инженер и хемиско 
броматолошка-токсиколошка лабораторија) 

 
Во рамките на школата постојат комисии формирани од Наствничкиот совет кои како тела 

работата на специфични задачи, некои од нив се: Комисија за самоевалуација, Комисија за 
реализација на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор циклус на студии, Комисија за 
признавање на испити. Според потребите се основаат и комисии за посебна намена.  
 Избрани се и Координатори за Еразмус програмата и Европската сестринска мрежа, како и 
членови на Универзитетскиот сенат и членови во сите Универзитетски комисии.  

Во функција на работењето на школата постојат правилници, одлуки и акти со кои се 
пропишува функционирањето на Школата. 

2.4. Човечки ресурси 
 

 Високата медицинска школа има вкупно 19 вработени, од кои 9 се наставен и 10 
административни службеници и помошно-технички персонал. Наставниот кадар го чинат: 9 
професори на висока стручна школа во редовен работен однос и 25 ангажирани наставници во 
дополнителен работен однос.Ангажираноста на наставниците по студиски програми и предмети, 
како и годишниот број на часови по наставник се дадени во Анексите – табела 2 и 3. Во 
последните 3 години, согласно податоците од спроведената самоевалуација на Школата 
наставниот кадар има издадено 25 авторски скрипти, практикуми и други помагала, а коавторски 
8. Согласно податоците од спроведената самоевалуација на Високата медицинска школа 
наставниот кадар во периодот од 2017-2020 година има учествувано на 29 собири(конференции, 
семинари идр) како автор и коавтор. Во споредба со перидот од 2015-2017 година бројот на 
учества е значетелно намален ( односно бил 98). 

2.5. Финансирање 
 

Финансирањето на Високата медицинска школа се остварува од два извори: 
- од Буџетот на Р. Северна Македонија; 
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- од средствата за самофинансирање на студентите; 
Според финансискиот план финансирањето од средствата на Буџетот наРепублика Северна 

Македонија во вкупниот прилив на средства учествува со 42%.Втор извор на финансирање е 
партиципацијата од студентите. По овој основ сеприбираат 58% од средствата на Школата.Трет 
извор се средствата од реализација на проекти и други услуги, но нивнатависина во вкупниот 
прилив на средства е незначителна. 

Партиципацијата за студирање на еден студент годишно изнесува 200 евра задржавна 
квота и 400 евра за квота за самофинансирање. 
 

2.6 Информациски системи 
 

Во Високата медицинска школа е воведен системот iKnow,кој што претставува 
интегрирано, web-базирано софтверско решение што овозможува електронска обработка на 
податоците за студентите од нивното пријавување на конкурсите за упис во прва година на сите 
циклуси па се до завршување на студиите. Iknow овозможува пристап за студентите, наставниците 
и службите за студентски прашања, со строго дефинирани привилегии. 

На Високата медицинска школа како единица на Универзитетот ,, Св.Климент Охридски,, 
е ставен во функција и репозиториум на научно-истражувачки трудови eprints.uklo.edu.mkво кој 
сите наставници имаат обврска да ги внесуваат своите објавени трудови. Со негово користење се 
обезбедува стандарден и компатибилен начин на дигитално чување и објавување на материјали. 
Дополнително, истиот претставува лесен начин за зголемување на видливоста на трудовите, а со 
тоа и зголемување на импактот на научно-истражувачката работа на наставниот кадар на школата.  

SWOT 
S (strengths)-предности W (weknesses)- слабости 

 вклученост на профили од различни 
специјалности во наставниот процес 
согласно студисиките програми 

 квалитетен и искусен наставен кадар 
 логистичка подршка од постоечките 

служби 

 недостаток на академски кадар, 
редовно вработен 

 недостаток од соработници 
 недостаток на сопствена здравствена 

дејност 
 оптеретеност на наставцниот кадар 

О (oppoturnites) -можности Т (therats)- закани 
 обезбедување на финансиска 

поддршка од МОН за 
осовременување во работењето 

 обезбдување на материјална и 
финансиска поддршка од нови и 
различни извори 

 реновирање и опремување на 
библиотеката и нејзино мрежно 
поврзување 

 чести измени на законската 
регулатива  

 ограничени буџетски средства за 
нови вработувања 

 се помал интерес на медицински 
кадри за вклучување во наставниот 
процес 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3.1.Студиски програми на прв циклус на студии 

3.1. 1. Судиска програма Општа медицинска сестра 
Целта на изучување на студиската програма за Општа медицинска сестра произлегува од 

потребата за оспособување на профилот за анализа на состојбите во здравството во доменот на 
сестринската пракса, правење проценка на приоритетите и здравствената состојба на болниот, 
спроведување на интервенциите според редот на итност, следење на виталните функции на 
пациентот, објективните и субјективните знаци и правење проценка како и применување на 
занаења од областа на клиничките предмети, со адекватна примена на медицинската етика и 
деонтологија, грижејќи се за чување на медицинската тајна.  

Студиската програма за општа медицинска сестра на Високата медицинска школа е 
усогласена со единствениот европски простор за високо образование според ДИРЕКТИВА 
2005/36/ЕЗ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 07 септември 2005 година за 
професионалните квалификации и промените според DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 за обука на медицински 
сестри со општ профил. 
 Предметите на студиската програма се категоризирани во согласност со Законот за 
високото образование (Сл. в. бр. 82, од 08.05.2018). Според член 147 од ЗВО студиската програма 
на стручни студии за медицински сестри со општ профил трае најмалку 3 години или опфаќа 4600 
часа теоретска и клиничка обука, при што периодот на теоретската настава претставува најмалку 
една третина и периодот на клиничката настава претставува најмалку една половина од 
минималното траење на обуката. Задолжителни предмети во студиската програмам се од 
соодветната област на ВМШ, а изборните предмети студентите самостојно ги избираат од листата 
на изборни наставни предмети на студиската програма и сочинуваат најмалку 10%, а најмногу 
30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. За комплетирање на студиската 
програма потребно е да се остварат минимум 180 кредити. 

Додатокот на диплома го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на 
Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,додатокот на дипломата,, е да овозможи податоци потребни 
за препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е 
обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите 
кои биле следени и успешно завршени од носителот на оригиналната диплома, кон која е додаден 
овој додаток.  

Согласно спроведената анкета на студентите, студиската програма ошта медицинска 
сестра е оценета со вкупна просечна оцена3.9, што значително не се разликува од претходната 
просечна оцена која изнесуваше  4,1.  

Соодносот на бројот на студенти на единицата, запишани во студиска програма во 
соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната институција, според 
податоците на Комисијата за самоевалуација, ги дава следните резултати: во академската 
2017/2018 година, вкупниот број на наставници вработени на неопределено и определено време 
изнесува 10, додека бројот на запишани студенти во сите години на студии во соодветната 
академска година изнесува 215, што значи дека по наставник, бројот на студенти изнесува 21,5. Во 
академската 2018/2019 година, бројот на студенти по наставник изнесува 25,1, додека во 
академската 2019/2020 година, 22,7 студенти по наставник. Структурата на запишани студенти на 
ВМШ на прв циклус студии во сите години на студиската програма Општа медицинска сестра е 
следна: во академската 2017/2018 година, студираат 8 машки, редовни студенти и 39 женски, 
редовни студенти и 2 машки вонредни студенти и 15 женски вонредни студенти. Во академската 
2018/2019 година, студираат 1 припадник од  машки пол, редовен студент и 40 женски, редовни 
студенти, како и 1 вонреден студенти од машки пол и 15 припаднички од  женски пол, вонредни 
студенти. Во академската 2019/2020 година, на ВМШ структурата на редовни студенти е 5 
припадници на машки пол и 39 на  женски пол, како  и 4 машки вонредни студенти и 17 женски 
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вонредни студенти. Од оваа анализа може да се види дека во структурата на студенти кои 
студираат на ВМШ, доминираат припадниците на женскиот пол. Бројот на запишани студенти по 
прв пат во прва година во соодветната академска година е следен: во академската 2017/2018 
година, на ВМШ се запишале 64 студенти на со просечен број на поени од средно училиште 61.78. 
Во академската 2018/2019 година се запишале 57 студенти со просечен број на поени 75.69 и во 
2019/2020 година, се запишале 65 студенти со просечен број на поени од средно училиште 73.61. 
Вкупниот број на дипломирани студенти на ВМШ во академската 2017/2018 година изнесува 37, 
академската 2019/2019 33 студенти, и 16 студенти за академската 2019/2020.  

3.1.2. Студиска програма – Медицинско лабораториски аналитичар 
Целта на изучување на студиската програма Медицинско лабораториски аналитичар 

произлегува од потребата за негова самостојна работа како член на тимот во областа на 
лабораториската дијагностика и аналитика. Оваа студиска програма овозможува оспособување на 
кадрите во анализирање на процесот на лабораториската работа, поставувње на соодветни методи, 
следење и евалуирање на резултатите од спроведените анализи, планирање и мерки за реализација 
на активностите. Медицинско лабораторискиот аналитичар се етаблира како водечки фактор во 
извршувањето на лабораториските анализи и постапки како незаменлива алка во ланецот на 
чинители во процесот на поставување на точен лабораториски наод. 

Студиската програма медцицинско лабораториски аналитичар е усогласена со повеќе 
студиски програми на универзитети и образовни институции во регионот и Европа, каде се 
реализира слична студиска програма. 
 Предметите на студиската програма се категоризирани во согласност со Законот за 
високото образование (Сл. в. бр. 82, од 08.05.2018). Задолжителни предмети во студиската 
програмам се од соодветната област на ВМШ, а изборните предмети студентите самостојно ги 
избираат од листата на изборни наставни предмети на студиската програма и сочинуваат најмалку 
10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. За комплетирање на 
студиската програма потребно е да се остварат минимум 180 кредити. 

Додатокот на диплома го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на 
Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,додатокот на дипломата,, е да овозможи податоци потребни 
за препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е 
обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите 
кои биле следени и успешно завршени од носителот на оригиналната диплома, кон која е додаден 
овој додаток.  

Согласно спроведената анкета на студентите, студиската програма за Медицинско 
лабораториски аналитичар е оценета со вкупна просечна оцена 4,0 и не се разликува од оценката 
од претходата самоевалуација.  

Соодносот на бројот на студенти на единицата, запишани во студиска програма во 
соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната институција, според 
податоците на Комисијата за самоевалуација, ги дава следните резултати: во академската 
2017/2018 година, вкупниот број на наставници вработени на неопределено и определено време 
изнесува 9, додека бројот на запишани студенти во сите години на студии во соодветната 
академска година изнесува 71, што значи дека по наставник, бројот на студенти изнесува 7,88. Во 
академската 2018/2019 година, бројот на студенти по наставник изнесува 7,55 студенти по 
наставник, додека во академската 2019/2020 година, се забележува 8,11 студенти по наставник. 
Структурата на запишани студенти на ВМШ на прв циклус студии во сите години на студиската 
програма Медицинско лабораториски аналитичар е следна: во академската 2017/2018 година, 
студираат 2 припадници од  машки пол, редовни студенти и 13 припаднички од женски пол, 
редовни студенти , а 1 припадник од  машки пол, вонреден студент и 2 припаднички од женски 
пол, вонредни студенти. Во академската 2018/2019 година, студираат 1 припадник од машки пол,  
и 16 женски, редовни студенти, како и 1 припадник од  машки пол, вонредни студент и 5 
припаднички од  женски пол.  Во академската 2019/2020 година, на ВМШ структурата на 
студентите е 8 машки, редовни студенти и 2 женски, редовни студенти и 1 припадник од  машки 
пол,  вонреден студент и 6 припаднички од женски пол. Од оваа анализа може да се види дека 
според структурата на студенти кои студираат на ВМШ, доминираат припадниците на женскиот 
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пол. Бројот на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска година е 
следен: во академската 2017/2018 година, на ВМШ се запишале 18 студенти на со просечен број на 
поени од средно училиште 71.93. Во академската 2018/2019 година се запишале 23 студенти со 
просечен број на поени 79.52 и во 2019/2020 година, се запишале 17 студенти со просечен број на 
поени од средно училиште 77.68. Вкупниот број на дипломирани студенти на ВМШ во 
академската 2017/2018 година изнесува 10, академската 2019/2019 7 студенти, и 8 студенти за 
академската 2019/2020.  

3.1.3. Студиска програма – Акушерка 
Целта на студиската програма за Акушерка е ефикасно едуцирање на акушерките, кои со 

својата стручност ќе можат да одговорат на потребите на здравствената дејност од областа на 
акушерството и гинекологијата во Република Северна Македонија и пошироко во регионот, 
односноАкушерката да стекне голем број вештини, кои ќе ѝ помогнат успешно да ги реализира 
специфичните постапки и активности. Со добивање и развивање на вештини, знаење и 
способности за идентификација на проблемот, логичка анализа и приоритетот во неговото 
решавање, поставување на акушерска дијагноза, планирање на целите и интервенциите, 
реализирање на планот за нега и негова евалуација по реализацијата во решавањето на лоцираниот 
проблем, учество во реализирање на современото раѓање на жената, се одредува улогата и местото 
на Акушерката во  мултидисциплинарниот тим задолжен за решавање на здравствените проблеми. 

Студиската програма за Акушерка на Високата медицинска школа Битола е прилагодена 
со барањата на Директивата 2005/36/ EЗ на Европскиот Парламент и Советот на Европа. Оваа 
европска директива за регулирани професии, која го регулира неопходното знаење и компетенции 
за професијата Акушерка, е обврзувачка за сите земји членки на Европската Унија. Затоа во секоја 
земја членка на ЕУ и во сите земји - кандидати за членство во ЕУ постојат високо-образовни 
институции кои вршат едукација на акушерки согласно Директивата 2005/36/EЗ. 
 Предметите на студиската програма се категоризирани во согласност со Законот за 
високото образование (Сл. в. бр. 82, од 08.05.2018). Според член 147 од ЗВО студиската програма 
на стручни студии за акушерки вклучува теоретска и практична настава со минимално траење од 3 
години, која како минимум ја опфаќа програмата опишана со прописите на ЕУ. Задолжителни 
предмети во студиската програмам се од соодветната област на ВМШ, а изборните предмети 
студентите самостојно ги избираат од листата на изборни наставни предмети на студиската 
програма и сочинуваат најмалку 10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската 
програма. За комплетирњање на студиската програма потребно е да се остварат минимум 180 
кредити. 

Додатокот на диплома го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на 
Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,додатокот на дипломата,, е да овозможи податоци потребни 
за препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е 
обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите 
кои биле следени и успешно завршени од носителот на оригиналната диплома, кон која е додаден 
овој додаток.  

Согласно спроведената анкета на студентите, студиската програма Акушерка е оценета со 
вкупна просечна оцена4, и не се разликува во однос на оценката од самоевалуација од минатиот 
период. 

Соодносот на бројот на студенти на единицата, запишани во студиска програма во 
соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната институција, според 
податоците на Комисијата за самоевалуација, ги дава следните резултати: во академската 
2017/2018 година, вкупниот број на наставници вработени на неопределено и определено време 
изнесува 9, додека бројот на запишани студенти во сите години на студии во соодветната 
академска година изнесува 57, што значи дека по наставник, бројот на студенти изнесува 6,33. Во 
академската 2018/2019 година, бројот на студенти по наставник изнесува 6,66 студенти по 
наставник, додека во академската 2019/2020 година, се забележува 4,88 студенти по наставник. 
Забележително е намалување на бројот на запишани студенти на студиската програма акушерки 
во академската 2019/2020г. Структурата на запишани студенти на ВМШ на прв циклус студии во 
сите години на студиската програма акушрка е следна: во академската 2017/2018 година, нема 
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припадници од машкиот пол, редовни студенти , а студирале 13  припаднички од женски пол, 
редовни студенти и 3 женски, вонредни студенти. Во академската 2018/2019 година, нема машки 
редовни студенти, а се запишале 14 женски, редовни студенти, како и 6 женски вонредни 
студенти. Во академската 2019/2020 година, на ВМШ структурата на студентите е 10 женски, 
редовни студенти , студенти и 1 припадничка од  женски пол, вонреден студент. Од оваа анализа 
може да се види дека во структурата на студенти кои студираат на ВМШ, се запишуваат 
припадничките од женскиот пол. Бројот на запишани студенти по прв пат во прва година во 
соодветната академска година е следен: во академската 2017/2018 година, на ВМШ се запишале 16 
студенти на со просечен број на поени од средно училиште 68.06. Во академската 2018/2019 
година се запишале 20 студенти со просечен број на поени 72.33 и во 2019/2020 година, се 
запишале 11 студенти со просечен број на поени од средно училиште 77.03. Вкупниот број на 
дипломирани студенти на ВМШ во академската 2017/2018 година изнесува 2, академската 
2019/2019 10 студенти, и 9 студенти за академската 2019/2020.  

3.1.4. Студиска програма – Физиотерапевт 
Целта на изучување на студиската програма за Физиотерапевт произлегува од потребата за 

едукација и оспособување на профилот за анализирање на состојбите во здравството во доменот 
на физикалната терапија и рехабилитација и проценка во поглед на примената на методите и 
техниките на апликација при третманот на пациентот со доследно почитување на принципите на 
медицинската етика и деонтологија, сé со цел успешно разрешување на здравствените проблеми 
во домен на Физиотерапевтската  професија. 

Студиската програма Физиотерапевт е усогласена со повеќе студиски програми на 
универзитети и образовни институции во регионот и Европа, каде се реализира слична студиска 
програма. 
 Предметите на студиската програма се категоризирани во согласност со Законот за 
високото образование (Сл. в. бр. 82, од 08.05.2018). Задолжителни предмети во студиската 
програмам се од соодветната област на ВМШ, а изборните предмети студентите самостојно ги 
избираат од листата на изборни наставни предмети на студиската програма и сочинуваат најмалку 
10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. За комплетирњање на 
студиската програма потребно е да се остварат минимум 180 кредити. 

Додатокот на диплома го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на 
Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,додатокот на дипломата,, е да овозможи податоци потребни 
за препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е 
обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите 
кои биле следени и успешно завршени од носителот на оригиналната диплома, кон која е додаден 
овој додаток.  

Согласно спроведената анкета на студентите, студиската програма за Физиотерпевт е 
оценета со вкупна просечна оцена 3,64.  

Соодносот на бројот на студенти на единицата, запишани во студиска програма во 
соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната институција, според 
податоците на Комисијата за самоевалуација, се следни: во академската 2017/2018 година, 
вкупниот број на наставници вработени на неопределено и определено време изнесува 10, додека 
бројот на запишани студенти во сите години на студии во соодветната академска година изнесува 
127, што значи дека по наставник, бројот на студенти изнесува 12,7. Во академската 2018/2019 
година, бројот на студенти по наставник изнесува 11,7 студенти по наставник, додека во 
академската 2019/2020 година, се забележува 12 студенти по наставник.Структурата на запишани 
студенти на ВМШ на прв циклус студии во сите години на студиската програма Општа 
медицинска сестра е следна: во академската 2017/2018 година, студираат 21 машки редовни 
студенти и 16 женски редовни студенти и 4 машки вонредни студенти. Во академската 2018/2019 
година, студираат 14 машки редовни студенти и 6 женски редовни студенти, како и 4 машки 
вонредни студенти. Во академската 2019/2020 година, на ВМШ структурата на студентите е 11 
машки редовни студенти и 15 женски редовни студенти и 2 машки вонредни студенти и 5 женски 
вонредни студенти. Од оваа анализа може да се види дека во структурата на студенти кои 
студираат на ВМШ на насоката физиотепревти, доминираат припадниците на машкиот пол. Бројот 
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на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска година е следен: во 
академската 2017/2018 година, на ВМШ се запишале 41 студенти на со просечен број на поени од 
средно училиште 68.73. Во академската 2018/2019 година се запишале 24 студенти со просечен 
број на поени 75.41 и во 2019/2020 година, се запишале 33 студенти со просечен број на поени од 
средно училиште 71.83. Вкупниот број на дипломирани студенти на ВМШ во академската 
2017/2018 година изнесува 34, академската 2019/2019 24 студенти, и 13 студенти за академската 
2019/2020.  
 

3.1.5. Студиска програма – Радиолошки технолог 
Високата медицинска школа во Битола во рамките на својата развојна стратегија и 

политика воведе изучување на стручна студиска програма од областа на радиолошка дијагноза и 
терапија, за профилирање на стручни медицински кадри од оваа област. Студиската програма за 
едукација на Радиолошки технолог својата издржливост ја гледа во се поголемиот развој и 
проширување на радиолошките дијагностички методи во јавното и посебно во приватното 
здравство. 

Студиската програма Радиолошки технолог е усогласена со повеќе студиски програми на 
универзитети и образовни институции во регионот и Европа, каде се реализира слична студиска 
програма. 
 Предметите на студиската програма се категоризирани во согласност со Законот за 
високото образование (Сл. в. бр. 82, од 08.05.2018). Задолжителни предмети во студиската 
програмам се од соодветната област на ВМШ, а изборните предмети студентите самостојно ги 
избираат од листата на изборни наставни предмети на студиската програма и сочинуваат најмалку 
10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. За комплетирњање на 
студиската програма потребно е да се остварат минимум 180 кредити. 

Додатокот на диплома го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на 
Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,додатокот на дипломата,, е да овозможи податоци потребни 
за препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е 
обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите 
кои биле следени и успешно завршени од носителот на оригиналната диплома, кон која е додаден 
овој додаток.  

Согласно спроведената анкета на студентите, студиската програма Радиолошки технолог е 
оценета со вкупна просечна оцена 3,9.  

Соодносот на бројот на студенти на единицата, запишани во студиска програма во 
соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната институција, според 
податоците на Комисијата за самоевалуација, е следен: во академската 2017/2018 година, вкупниот 
број на наставници вработени на неопределено и определено време изнесува 9, додека бројот на 
запишани студенти во сите години на студии во соодветната академска година изнесува 54, што 
значи дека по наставник, бројот на студенти изнесува 6. Во академската 2018/2019 година, бројот 
на студенти по наставник изнесува 6,7 студенти по наставник, додека во академската 2019/2020 
година, се забележува 5 студенти по наставник. Структурата на запишани студенти на ВМШ на 
прв циклус студии во сите години на студиската програма за Радиолошки технолог е следна: во 
академската 2017/2018 година, студираат 7 машки редовни студенти и 12 женски редовни 
студенти и 3 машки вонредни студенти и 2 женски вонредни студенти. Во академската 2018/2019 
година, студираат 8 машки редовни студенти и 8 женски редовни студенти, како и 2 женски 
вонредни студенти. Во академската 2019/2020 година, на ВМШ структурата на студентите е 4 
машки редовни студенти и 6 женски редовни студенти и 3 машки вонредни студенти и 1 вонредни 
студенти. Бројот на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска 
година е следен: во академската 2017/2018 година, на ВМШ се запишале 24 студенти на со 
просечен број на поени од средно училиште 82.50. Во академската 2018/2019 година се запишале 
18 студенти со просечен број на поени 69.51 и во 2019/2020 година, се запишале 14 студенти со 
просечен број на поени од средно училиште 76.47.  Се забележува тренд на намалување на бројот 
на запишани студенти на  студиската програма за Радиолошки технолог. Вкупниот број на 
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дипломирани студенти на ВМШ во академската 2017/2018 година изнесува 9, академската 
2018/2019 19 студенти, и 12 студенти за академската 2019/2020.  
 
3.1.6. Студиска програма – Санитарен инженер 

Како новина во Високата медицинска школа Битола е акредитирана нова студиска 
програма Санитарен инженер. Причините и оправданоста за почнување со студии се темелат на 
законските прописи на Република Македонија: Закон за санитарна и здравствена инспекција, 
Закон за заштита на населението од заразни болести, Закон за безбедност на храна, Закон за 
хемикалии и Закон за јавно здравје. 

Студиската програма за Санитарен инженер на Високата медицинска школа е усогласена 
според ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕЦ (Recognition under Directive 2005/36/EC) во ЕУ и е регулирана 
професија, спаѓа во група на професии: Environmental and occupational health and hygiene 
professionalsусогласена со единствениот европски простор за високо образование. 
 Предметите на студиската програма се категоризирани во согласност со Законот за 
високото образование (Сл. в. бр. 82, од 08.05.2018). Задолжителни предмети во студиската 
програмам се од соодветната област на ВМШ, а изборните предмети студентите самостојно ги 
избираат од листата на изборни наставни предмети на студиската програма и сочинуваат најмалку 
10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. За комплетирњање на 
студиската програма потребно е да се остварат минимум 180 кредити. 

Додатокот на диплома го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на 
Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,додатокот на дипломата,, е да овозможи податоци потребни 
за препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е 
обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите 
кои биле следени и успешно завршени од носителот на оригиналната диплома, кон која е додаден 
овој додаток.  

Согласно спроведената анкета на студентите, студиската програма Санитарен инженер е 
оценета со вкупна просечна оцена 3,6, што е покажува значително пониска оцена во однос на 
претходната. 

Соодносот на бројот на студенти на единицата, запишани во студиска програма во 
соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната институција, според 
податоците на Комисијата за самоевалуација, ги дава следните резултати: во академската 
2017/2018 година, вкупниот број на наставници вработени на неопределено и определено време 
изнесува 9, додека бројот на запишани студенти во сите години на студии во соодветната 
академска година изнесува 26, што значи дека по наставник, бројот на студенти изнесува 2,88. Во 
академската 2018/2019 година, бројот на студенти по наставник изнесува 3,77 студенти по 
наставник, додека во академската 2019/2020 година, се забележува 3,44 студенти по наставник. 
Структурата на запишани студенти на ВМШ на прв циклус студии во сите години на студиската 
програма Санитарен инженер е следна: во академската 2017/2018 година, студираат 11 машки 
редовни студенти и 8 женски редовни студенти и 2 машки вонредни студенти и 4 женски 
вонредни студенти. Во академската 2018/2019 година, студираат 8 машки редовни студенти и 13 
женски редовни студенти, како и 2 машки вонредни студенти и 3 женски вонредни студенти. Во 
академската 2019/2020 година, на ВМШ структурата на студентите е 1 машки редовен студент и 5 
женски редовни студенти и 1 машки вонреден студент и 1 женски вонреден студент. Од оваа 
анализа се забележува значително намалување на бројот на запишани студенти на студиската 
програма Санитарен инженер во последната акдемска година. Бројот на запишани студенти по прв 
пат во прва година во соодветната академска година е следен: во академската 2017/2018 година, на 
ВМШ се запишале 25 студенти на со просечен број на поени од средно училиште 59.40. Во 
академската 2018/2019 година се запишале 26 студенти со просечен број на поени 70.19 и во 
2019/2020 година, се запишале 8 студенти со просечен број на поени од средно училиште 71.13. 
Истоа така, се бележи и тренд на намалување на бројот на зпишани во прва година. При оваа 
самоевалуација дипломирани студенти нема бидејќи оваа студиска програма е акредитирана за 
првпат во 2017г.  
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3.2.Студиски програми на втор циклус специјалистички стручни студии од областа 
на здравството 
 
      Високата медицинска школа организира втор циклус на специјалистички стручни студии од 
областа на здравството за следните студиски програми:  

3.2.1. Студиска програма за медицинска сестра/медицински техничар: 
- Специјализација за интензивна нега  
-  Специјализација за ментално здравје 
- Специјализацијаза семејна и патронажна грижа 
- Специјализација за геронтологија со палијативна грижа 

3.2.2. Студиска програма за Физиотерапевти: 
 - Специјализација за рехабилитација во неврологија 
 - Специјализација за рехабилитација во хирургија, травматологија и  
ортопедија 

3.2.3. Студиска програма за медицинско лабораториски  аналитичар: 
 - Специјализација за биохемиски анализи    

3.2.4. Студиска програма за Радиолошки технолог: 
- Специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца 
 
Оправданоста за организирање на втор циклус специјалистички стручни студии на 

Високата медицинска школа е заснована од потребата на населението од југозападниот регион на 
Република Македонија па и државата во целина за: 

- оспособување на стручните кадри од областа на здравството да се стекнат со 
специјалистичка едукација во дадена здравствена област; 

- усогласување со стандардите на Европската Унија кои се однесуваат на професиите од 
доменот на здравствените струки; 

- овозможување на кадрите да ги усовршуваат совладаните знаења и вештини во поедини 
области; 

- задоволување на потребите на овој регион и државата за овој вид на кадри, кои ќе го 
дадат својот придонес во превенцијата, негувањето и рехабилитацијата на здравјето на 
населението. 

 Исто така, согласно воспоставената практика од европскиот високообразовен простор, 
дипломираните студенти на тригодишните студиски програми имаат можност за надградување на 
својата едукација, со продолжување на студиите на втор циклус студии односно на 
специјалистички стручни студии, во траење од два семестри. 

 Основна цел на студиската програма е да се одговори на потребите на општеството за 
кадри од областа на здравствената заштита. Овие кадри треба да поседуваат знаења и вештини, 
кои ги прават компетентни за одделни специфичности на здравствената заштита. Програмата ќе ги 
интегрира теоријата и практичното искуство и ќе биде реализирана на начин, кој овозможува 
стекнатите знаења и искуства да се надоградат во текот на специјализацијата, и на тој начин 
специјалистите да се соочуваат со променливите потреби на здравството како во сопствената 
земја, така и во било која средина во која професионално ќе дејствуваат. 

Структурата настудиските програми од втор циклус стручни студии, од аспект за 
застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за високото 
образование. Исто така, и предвидениот фонд часови за предавања, вежби и дополнителни 
активности неделно, во рамките на оаие студиски програми, е во согласност со Законот за 
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високото образование.Ваквиот сооднос на наставните дисциплини директно води кон 
исполнување на поставените цели на студиската програма. 

 
 

3.3. Наставно образовна дејност 
 
 Наставата на ВМШ во академските 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 година се 
изведуваше на двата циклуси на студии, во согласност со:  

 Законот за високо образование,  
 Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една во друга 

студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот;  
 Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв 

циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;  
 Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;   
 Наставата во рамките на Високата медицинска школа се реализира низ процес на 
теоретски предавања и практична настава. Во теоретската настава доминираат предавањата екс 
катедра (фронтална форма нанастава), лабораториската настава, интерактивната настава, а 
застапена е и индивидуалната настава во форма на семинарска работа и проектна задача кои се дел 
од предаваната материја, заради дополнителни објаснувања и информации (графикон број 1). 

Значајно место во наставно-образовната дејност на Високата медицинска школа зазема и 
практичната настава која е неделива компонента од целокупниот образовен процес и е во тесна 
врска со професијата на кадрите кои се едуцираат. Преку реализирањето на практичната настава, 
всушност истовремено се остварува и надворешна соработка со повеќе институции и 
професионални организации во регионот и пошироко, кои го помагаат и го подобруваат 
квалитетот на наставно-образовниот процес. Соработката се остварува со најразлични 
професионални организации, стопанство, институции и јавни претпријатија на локалната 
самоуправа и образовни/воспитно-образовни институции според потребите од наставните 
дисциплини. 

Во текот на студиите, освен со знаења и искуства од соодветната наставно-научна област, 
студентите на Високата медицинска школа се здобиваат и оспособуваат и со некои други 
дополнителни вештини, кои секако значајно го подигаат нивото на нивната општа култура и 
пошироки познавања од разни области. Пред сé, тука се мисли на подобрување на нивното 
писмено и усмено изразување (комуницирање), работа со пациенти, работа во лаборатории, работа 
со компјутер, познавање на странски јазици, работа во групи, анализа на стручна и научна 
литература и сл., кои според наставниците се добро оценети според рангирањето. 

Резултатите прикажани во табела 1, 2 и 3 (прилог) се совпаѓаат со резултатите од 
претходно спроведената самуевалуација. 

 



3.3.1. Оценување на студентите 
Како значаен дел од наставно

студентите кое на Високата медицинска 
завршен испит. Во текот на студиумот, согласно Правилникот за 
единица на Универзитетот; Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запиш
студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
спроведуваат по два колоквиуми со цел поефикасно совладување на предметните содржини, со 
што ќе се подигне и квалитетот на студирање
Редовните студенти се должни редовно да присуствуваат на настава и вежби. Редовниот студент 
може да отсуствува од настава или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 
спротивно нема право на полагање на предметот преку колоквиуми. Доколку сту
задоволен од постигнатите поени, по објавување на резултатите има право на увид во испитната 
тетратка/тест. Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, 
тогаш целата материја од предметната програма ја полага н
задоволен од оценувањето има право да полага да полага пред трочлена комисија. Студентот кој 
сака да преполага испит по предмет, во рок од 4 месеци од објавување на конечните оцени, има 
право да го поништи испитот по пре
Испитот се смета положен ако при вкупниот збир на поени (во кој се вклучени поени од 
колоквиуми/испити, активност, редовност, практичен дел, изработени семинарски и проектни 
задачи) студентот освои:  

- 51%-60% добива преодна оцена 6, 
- 61%-70% - оцена 7,  
- 71%-80% - оцена 8,  
- 81%-90% - оцена 9 и  
- 91%-100% од поените – највисока оцена 10. 

Завршен испит е одбраната на дипломската работа. Таа е јавна и пред комисија составена 
од менторот и еден член од блиска наставна дисциплина. Овој завршен самостоен труд во голема 
мера придонесува за оформување на стручниот профил на студентот. 

Во однос на запишаните студенти 
39% за 2015/16, 66% за 2016/17, 
следни: 48,9%, 55,3% и 39,1%. Разликата во процентот на дипломирани во трите години се 
на намалување на бројот на запишани студенти

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава)
Интерактивна настава
Лабораториска (практична) настава
Семинарска настава
Проектна настава
Теренска настава
Студија на случај

 
Како значаен дел од наставно-образовниот процес е и проверката на знаењето

едицинска школа се изведува преку полагање на колоквиуми и 
завршен испит. Во текот на студиумот, согласно Правилникот за ЕКТСодносно од една на друга 
единица на Универзитетот; Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус 
студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола;  за секоја наставна дисциплина се 
спроведуваат по два колоквиуми со цел поефикасно совладување на предметните содржини, со 
што ќе се подигне и квалитетот на студирање. 
Редовните студенти се должни редовно да присуствуваат на настава и вежби. Редовниот студент 
може да отсуствува од настава или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 
спротивно нема право на полагање на предметот преку колоквиуми. Доколку сту
задоволен од постигнатите поени, по објавување на резултатите има право на увид во испитната 
тетратка/тест. Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, 
тогаш целата материја од предметната програма ја полага на завршен испит. Студентот кој не е 
задоволен од оценувањето има право да полага да полага пред трочлена комисија. Студентот кој 
сака да преполага испит по предмет, во рок од 4 месеци од објавување на конечните оцени, има 
право да го поништи испитот по предметот. Оценката по повтореното полагање е конечна.

спитот се смета положен ако при вкупниот збир на поени (во кој се вклучени поени од 
колоквиуми/испити, активност, редовност, практичен дел, изработени семинарски и проектни 

60% добива преодна оцена 6,  

највисока оцена 10.  
Завршен испит е одбраната на дипломската работа. Таа е јавна и пред комисија составена 

од менторот и еден член од блиска наставна дисциплина. Овој завршен самостоен труд во голема 
мера придонесува за оформување на стручниот профил на студентот.  

а запишаните студенти на сите години на студии,процентот на дипломирани е 
, 51% за 2017/18година, а резултатите од оваа самоевалуација се 

Разликата во процентот на дипломирани во трите години се 
на намалување на бројот на запишани студенти.Податоците покажуваат дека најголем е 

71%

46%
86%

39%
52%

Реализирани

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава)
Интерактивна настава
Лабораториска (практична) настава
Семинарска настава
Проектна настава
Теренска настава
Студија на случај

 

проверката на знаењето на 
кола се изведува преку полагање на колоквиуми и 

односно од една на друга 
единица на Универзитетот; Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола; 

ување и студирање на втор циклус 
секоја наставна дисциплина се 

спроведуваат по два колоквиуми со цел поефикасно совладување на предметните содржини, со 

Редовните студенти се должни редовно да присуствуваат на настава и вежби. Редовниот студент 
може да отсуствува од настава или вежби најмногу три пати во текот на семестарот, а во 
спротивно нема право на полагање на предметот преку колоквиуми. Доколку студентот не е 
задоволен од постигнатите поени, по објавување на резултатите има право на увид во испитната 
тетратка/тест. Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, 

а завршен испит. Студентот кој не е 
задоволен од оценувањето има право да полага да полага пред трочлена комисија. Студентот кој 
сака да преполага испит по предмет, во рок од 4 месеци од објавување на конечните оцени, има 

дметот. Оценката по повтореното полагање е конечна. 
спитот се смета положен ако при вкупниот збир на поени (во кој се вклучени поени од 

колоквиуми/испити, активност, редовност, практичен дел, изработени семинарски и проектни 

Завршен испит е одбраната на дипломската работа. Таа е јавна и пред комисија составена 
од менторот и еден член од блиска наставна дисциплина. Овој завршен самостоен труд во голема 

процентот на дипломирани е 
, а резултатите од оваа самоевалуација се 

Разликата во процентот на дипломирани во трите години се должи 
ајголем е бројот на 
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студенти кои дипломирале за три години (84), што претставува позитивен податок во однос на 
податоците од претходната самоевалуација кога најголем број од студентите дипломирале за 
повеќе од 6 години. Споредено со претходниот извештај се бележи зголемување на просечниот 
успех-7,23, споредено со6.50. 

Анализата на успехот на студентите од втор циклус студии покажа дека сите студенти кои 
го полагале завршниот испит во последните две години го положиле, со висока просечна оцена 
9,9. 

3.3.2. Академски кадар 
Наставата на сите шест студиски програми се реализира од страна на наставен кадар на 

определено, неопределено работно време и ангажирани наставници од други институции. 
Вкупниот број на наставници вклучени во наставата е:34 наставници,одкои 9професори на висока 
стручна школаворедовенработеноднос и 25 наставнициво дополнителенработеноднос. Што значи, 
26% се редовно вработени, а останатите се ангажирани наставници од Универзитетот,, 
Св.Климент Охридски,, Битола, и од други институции. 

Од податоците може да се заклучи дека најголем процент од наставниот кадар на Високата 
медицинска школа се со степен доктор на науки и со највисоко наставно звање, а просечната 
возраст на вработените е 55,4 години. Според половата структура бројот на лица од женски пол 
вработени во Високата медицинска школа е значително поголем по однос на лицата од машки  
пол.  
 

3.4. Квалитет на материјално технички ресурси 

3.4.1 . Дидактички можности 
Просторните и материјалните ресурси сéуште претставуваат проблем на Високата 

медицинска школа. Просторот од околу 1.000 м2 е недоволен за квалитетно задоволување на 
потребите со простории за настава, кабинети за наставно-научниот кадар и помошни простории. 
Добра околност е соработката со повеќе здравствени институции (болници, здравствени домови, 
заводи за здравствена заштита и сл.) каде се изведува практичната настава.  
 Опремата која се користи за теориска и практична настава релативно ги задоволува 
потребите како на студентите така и на наставниот кадар. Сéуште постои потреба од поактивно 
следење на новата технологија и опрема и во рамките на материјалните можности 
имплементирање на истата во наставно-образовниот процес.    

3.4.2. Компјутерска опременост 
Високата медицинска школа располага со компјутерски систем од 22 компјутери од кои 11 

се на располагање на службата за администрација, 9 лап-топ компјутери користи наставниот 
кадар,5 компјутери за настава, 8 видео-бимови и една смарт табла кои се користат при изведување 
на наставата. На студентите постојано им се на располагање2 компјутери, сместени во 
библиотеката.  

3.4.3. Библиотека 
Во Високата Медицинска Школа постои библиотека која е на располагање на наставниот 

кадар и студентите. Библиотеката располага со околу 2.300 наслови кои што постојано се 
надополнуваат. Во моментот акцентот е ставен со обезбедување на нова стручна литература од 
странски автори која што е дел од проектот на Владата на Република Македонија “500 
стручникниги иучебници на македонски јазик”. Покрај стручната литература, во библиотеката 
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застапен е и солиден фонд на списанија, учебници, брошури, зборници, дипломски трудови, 
докторски дисертации и сл.  
 Што се однесува до електронското пребарување на книги, списанија и трудови од други 
библиотеки и датабази, на студентите постојано им се достапни 2 компјутери сместени во 
библиотеката. Библиотеката, за жал, не располага со сопствена читална и не претставува дел од 
матичната Универзитетска библиотека заради што и се скратени можностите за поголема 
креативност. 

3.4.4. Логистика 
Нормалното функционирање на институцијата во голема мера се овозможува и со 

квалитетната работа на администрацијата. Сервисот за студентска служба,во кадар и техничка 
опремануди квалитетни услуги за нашите студенти. Благодарение на добрата организираност на 
службата, истата ги задоволува потребите на студентите.Школата има 1 апарат за копирање и 5 
печатари коисе за интерна употреба и ги задоволува потребите на вработените. 

 
SWOT 

S (strengths)-предности W (weknesses)- слабости 
 Навремено и успешно 

имплементирање на on-line настава и 
полагање на колоквиуми и испити во 
новонастанати услови 

 Квалитетна понуда на задолжителни 
и изборни предмети од соодветни 
области што им овозможува на 
студентите сами да ја профилираат 
студиската програма; 

 Солидна основа за стекнување на 
соодветни компетенции за успешен 
профили од здравствените струки  

 Солидно организирана практична 
настава; 

 Високата медицинска школа има 
современи студиски програми од прв 
и втор циклус студии акредитирани 
2014 и 2017 година; 

 Акредитација на нова студиска 
програма, единствена во РМ; 

 Добра теоретска и практична 
подготвеност на студентите кое 
овозможува нивно непречено 
вклучување во здравствениот систем 
и квалитетно извршување на нивните 
професионални обврски; 

 Добро развиена соработка со повеќе 
здравствени организации кое им 
овозможува на студентите 
запознавање и вклопување во 
нивната дејност уште во текот  на 
студиумот и позитивно влијае врз 
нивното идно професионално 
ангажирање; 

 Постоење на можности за развивање 
и на некои дополнителни вештини 

 Недоволен пристап до медицински 
бази 

 Недоволна просторна опременост за 
современо изведување на настава; 

 Доминирање на фронтална форма на 
настава; 

 Потреба од реализирање на поголем 
процент на интерактивна настава; 

 Отсусто на континуирана едукација 
на дипломираните студенти форми 
на семинари, предавања и сл. со цел 
нивно запознавање со најновите 
постигнувања во областа на 
медицината каде тие се 
професионално ангажирани; 

 Недостаток од соработници; 
 Неповолна старосна структура; 
 Нерамномерна полова структура; 
 Застарена техничка опрема; 
 Потешкотии во изнаоѓање на 

средства за обновување на 
инфраструктурата и ресурсите. 
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кај студентите; 
 Постоење на добра услуга во 

службите за логистика; 
 Располагање со најнова стручна и 

научна литература; 
 Активна вклученост на студентите во 

управувањето;  
 

О (oppoturnites) -можности Т (therats)- закани 
 Преземени активности во насока на 

ставање во функција на хемиско- 
броматолошко – токсиколошка 
лабораторијата, за потребите на 
студентите и Универзитетот; 

 Воведување на форми на 
континуирана едукација за 
дипломираните студенти; 

 Организирање на семинари и други 
форми на стручно-научни собири за 
дипломираните вработени студенти 
со цел нивно информирање за 
најновите достигнувања во нивната 
област; 

 Давање можност на студентите да го 
изберат начинот на полагање на 
испитот зависно од нивните 
способности за усмено или писмено 
изразување; 

 Поголема слобода во договарањето 
на термините за полагање на 
колоквиумите; 

 Намалување на нерамномерната 
распределба; 

 Обезбедување на финансиска 
поддршка од Министерството за 
образование за осовремување во 
работењето; 

 Обезбедување на материјална и 
финансиска поддршка од нови и 
различни извори; 

 Организирање на здравствена дејност 
на ВМШ; 

 Развивање на систем за следење на 
вработливоста на дипломираните 
студенти; 

 

 Отворање слични студиски програми 
на други факултети во земјата; 

 Ограничени финансиски и просторни 
можности со кои располага Високата 
медицинска школа; 

 Недостаток до пристап до поголем 
број на научни бази; 

 Мал број на вработен наставнички 
кадар; 
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3.5.  Меѓународна соработка 
Високата медицинска школа во Битолаво периодот септември 2017 - август 2020 оствари 

значајна соработка со реномирани меѓународни институции и истакнати професори од странство, 
за што сведочат бројните активности на академскиот кадар на Школата на меѓународен план:  
 
а)Во периодот 2017 – 2020-та година Високата медицинска школа ја посетија голем број на 
професори, научни работници и соработници од повеќе универзитети, институции, фондации од 
повеќе странски држави со кои беа разменети искуства и сознанија во правец на промовирање на 
соработката, зајакување на интеграцијата со меѓународни сродни институции, како и во правец на 
успешно спроведување на реформите на студиските програми и нивна компатибилност со 
европските директиви. Повеќето од гостите учествуваа на некои од научните собири и средби кои 
беа организирани како активности по различни поводи, главно во рамки на активни проекти или 
иницијативи за започнување на нови соработки. Во летниот семестар 2020 година, заради 
пандемијата со КОВИД-19, не се реализираа најавените посети. 
 
 
(б)Во периодот 2017-2020Школатаепартнер во 2апликативни проекти од Програмата за 
меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција од Инструментот за 
предпристапна помош ИПА – 2014-2020, финансирани од Европската Унија: 
 

 Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата од ранливи 
популации / Заедно за децатаIn4Child, грант договор бр. CN1 – SO 1.2 – SC004, во 
траење од мај 2018 до ноември 2020 година. Во рамките на проектот се отвори Центар за 
психосоцијална работа со деца кои живеат/работат на улица и деца во психосоцијален 
ризик во Битола, им се помогна на децата мигранти кои поминуваат преку територијата на 
Р. Македонија и се обезбеди едукација за човекови права на деца и млади според 
методологијата на Компас и Компасито, изданија на Совет на Европа. 

 Здравствена заштита на деца со кардио и респираторни заболувања во преку     
граничниот регион / Ние се грижиме WeCare”, во траење од мај 2018 до декември 2020 
година. Со проектните активности се овозможи откривање на деца со кардиреспираторни 
заболувања, континуирано следење на витални знаци преку смарт часовници, пристап до 
здравствена заштита на децата, како и развивање мрежа за соработка за заеднички 
интервенции од страна на различни експерти и здравствените работници. 

 
За разлика од овој известувачки период, во периодот 2015-2018 кога Школата беше партнер 

воеден апликативен проект од Програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република 
Македонија и Република Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013, 
финансирани од Европската Унија:CROSS BORDER STEM CELL REGENERATIVE 
MEDICINE CENTER - REMEDIC, проект број IPA/2010/DN023657/CN361144, во траење од 16 
месеци од август 2015 до декември 2016. 
 
Во периодот 2017-2020Школатаепартнер во 2проекти од Програмата ЕРАЗМУС+: 

 Развој на модел за улогата на медицинската сестра во третман со лекови 
(РаМоЛек/DeMoPhaC),финансиран преку клучна акција 2 – Стратешко партнерство за 
високо образование,  идентификациски број 2018-1-BE02-KA203-046861, во траење од 3 
години (2018 – 2021). Водечки партнер Универзитет во Антверп – Белгија. Цел на проектот 
е развивање и валидирање модел за улогата на медицинската сестра во третманот со 
лекови и негова адаптација на потребите на здравствениот систем, со собирање податоци 
од секоја земја партнер поединечно, нивна обработка и организација на едукативни 
програми наменети за студенти. 

 Тренинг на интеркултурни едукатори за медицински сестри и студенти 
(ТреМСИК/TraINErS), финансиран преку Еразмус +КА203, во траење од 3 години (2019-
2020). Идентификациски број на проектот 2019-1-1BE02-KA203-060235. Водечки партнер 
Аrtesis plantijn hogeschool antwerpen BelgiumEva Van der Linden. Цел на проектот е 
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подобрување на базичните вештини и клучните компоненти на медицинската сестра, 
потребни за да се осигура добра здравствена заштита и благосостојба со фокус на 
интеркултурната сестринска едукација и тренинг, што ќе значи зајакнување на 
капaцитетите на студентите во интернационалните /интеркултуралните клинички 
здравствени  институции и медицински сестри во интеркултурен работен контекст. 

 
(в) Академскиот кадар на Високата медицинска школа учествуваше во изработка на четири 
апликации за апликативни и научно-истражувачки проекти во склоп на програмата ЕРАЗМУС+. 

 
(г) Академскиот кадар на ВМШ во периодот 2017-2020 остварил голем број на учества на 
национални и меѓународни научно-истражувачки и апликативни проекти. 
 
(д)Во рамките на меѓународните активности и зајакнување на истите, Високата медицинска школа 
преку Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола има потпишано 15билатерални договори за 
мобилност на студенти и академски кадар со странскиуниверзитети преку програмата 
ЕРАЗМУС+. Преку оваа програма успешно се реализирани 50 месеци студентска мобилност за 
студирање од 10 студенти и 34 месеци студентска мобилност за стажирање од 17 студенти.Во 
истиот период, на Високата медицинска школа во Битола мобилност оствариле 10 студенти од 
Бугарија (23 месеци мобилност за стажирање) и 10 професори од Бугарија, Словенија и Турција. 
Во споредба со минатиот известувачки период, бележиме зголемување и во бројот на студенти и 
бројот на месеци мобилност и во влезните и во излезните мобилности. Мобилностите во летниот 
семестар 2020 година претрпеа промени во начинот на изведување на наставата, а некои 
мобилности беа прекинати или одложени за 2021 заради пандемијата со КОВИД-19. 
 
(ѓ) Високата медицинска школа е единствен член од Р. Македонија во Европската сестринска 
мрежа. Оваа мрежа овозможува студентски мобилности во траење од 2 недели. Студентска 
мобилност на ВМШ во периодот 2017-2020 оствариле вкупно 10 студенти (2 од Белгија, 4 од 
Швајцарија, 2 од Данска и 2 од Велика Британија). Двајца студенти од ВМШ реализираа 
студентска мобилност преку Европската сестринска мрежа воШвајцарија. На двајца студенти им 
беше доделена мобилност во Романија во летниот семестар 2020 година, но мобилноста се откажа 
заради пандемијата со КОВИД-19. 
 

4. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Во периодот 2017-2020та година ВМШ максимално излезе во пресрет на барањатаза 
финансиска поддршка на научни активности на наставно-научниот кадар, согласноодредбите од 
Одлуката за покривање на трошоците за учество на конгрес или конференција со прифатен труд. 
Во таа насока, беаодобрени: 

 10 Барања за финансиска поддршка за учество на меѓународни симпозиуми,семинари, 
работилници од страна на наставниот кадар на ВМШ запрезентација на научни трудови; 

 Сите барања за финансиска поддршка за организирање на научни собири воРепубликата 
беа поддржани во согласност со можностите. 

 
Во овој периодВисоката медицинска школа нема одбиено ниту едно барањеза финансиска 

помош за учество на конференција/конгрес, кое еподнесено од страна на наставниот кадар на 
школата и кое ги задоволува критериумите наважечките одлуки.Во тој контекст школата прави 
напори да сестимулираат и поттикнуваат научните кадри за поголема меѓународна активност 
ивмрежување во меѓународни организации и асоцијации, како и да се создадат повеќеможности за 
учество и апликации на меѓународни проекти. 

Школата има опремени лаборатории за хемиски, броматолошки и токсиколошки 
испитувања, што претставува добра основа за натамошна научно-истражувачка работа. Во 
рамките на проектните активности на проектот РЕМЕДИК, ВМШ опреми Лабораторија за 
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регенеративна медицина која ги проширува можностите за научно-истражувачка работа и 
соработка со меѓународни институции. 

Во рамките на проектите In4Child и WeCare, се створија услови за научно-истражувачка 
работа на терен со разни целни групи на испитување. ЕРАЗМУС+ проектите, овозможија 
вмрежување и учество на кадарот на ВМШ во заеднички научно истражувачки публикации.  

Високата медицинска школа ја подржува и стимулира истражувачката активност на 
студентите. За таа цел секоја академска година на студентите им овозможува учество на 
студентски конгрес во Универзитетот Малтепе во Истанбул, Турција,каде студентите имаат 
можност да ги презентираат своите трудови. Трудови на наши студенти беа прифатени за 
презентација на конгресот во 2020 година, кој беше откажан заради КОВИД-19 пандемијата. 

Високата медицинска школа во овој периодот е претплатена на базата ХИНАРИ на 
Светската здравствена организација, со што наставниот кадар на Високата медицинска школа има 
пристап до голем број на електронски медицински списанија и книги, што значајно ја подобрува 
конкурентноста на научните трудови напишани од нашиот наставен кадар. 

Во мај 2014 година се формира Уредувачки одбор, се основа и почна со објавување и 
печатење, научно-информативното списание Македонско сестринствоISSN 1857-6605, чиј издавач 
е Високата медицинска школа Битола и Фондацијата д-р Димитар Котевски. Ова списание е прво 
во Македонија кое се обраќа на медицинските сестри и техничари. Во изминатите години,објавени 
се 8 изданија на списанието. 

За разлика од претходниот известувачки период, бројот на учества на меќународни 
конференции е намален, заради неможноста за патување заради пандемијата со КОВИД-19. Во 
следниот период се очекува патувањата и физичкото присуство на научни собири да се 
редуцираат, а учеството на виртуелни собири да се зголеми. 
 

5. ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 
 

На Високата медицинска школа во Битола е достапна веб страна на македонски и англиски 
јазик, преку која  редовно се објавуваат објективни и верификувани информации за студиските 
програми, податоци од интерес за идните студенти, студентите кои студираат, за академскиот и 
неакадемскиот кадар, како и за пошироката општествена заедница. Веб странатa се ажурира 
тековно. Високата медицинска школа повремено организира конференции за медиуми и објавува 
информациите значајни за јавноста. 

Преку активностите на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење (КРЕДО), кој 
постои во Универзитетот и школата се насочува кон зајакнување на соработка со јавноста, развој 
на кариера и доживотно учење. Во рамките на КРЕДО Центарот функционира Психолошко 
советувалиште за студенти, во кое кадарот на ВМШ активно учествува. Психолошкото 
советувалиште работеше онлајн за време на летниот семестар 2020 година заради КОВИД-19 
пандемијата. 

Наставниот кадар на Високата медицинска школа преку промоции, медиумски 
претставувања ги презентира на јавноста своите научни достигнувања и активно учествува во 
активностите на професионалните асоцијации. 

Механизмите за поврзувањето со стопанството се согледуваат низ воспоставување на 
договори за соработка со институции од јавниот и приватниот сектор и во овој правец се 
реализираат апликативни проекти.Високата медицинска школа има соработка со многу 
институции од областа на здравството каде нашите студенти обавуваат практична настава и со кои 
академскиот кадар е во постојана соработка. Во југозападниот регион на земјата ВМШ има 
потпишано договори за соработка со речиси сите јавни здравствени установи и со голем број на 
приватни здравствени установи. Високата медицинска школа има потпишано меморандум за 
соработка со Центарот за социјална работа во Битола. 

SWOT 
S (strengths)-предности W (weknesses)- слабости 

 Организирана практична настава, во  Недоволно поддржувана научно - 
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која лесно можат да се вклучат 
студенти кои се на мобилност; 

 Атрактивни студиски програми кои 
во голем дел се усогласени со 
студиските програми на 
партнерските Универзитети; 

 Преземени активности во насока на 
подобрување на научно 
истражувачката работа која се одвива 
во лабораториски услови преку 
опремување на хемиско- 
броматолошко – токсиколошка 
лабораторија и лабораторија за 
регенеративна медицина за 
потребите на студентите и 
Универзитетот; 

 Добро развиена соработка со повеќе 
здравствени организации кое им 
овозможува на студентите 
запознавање и вклопување во 
нивната дејност уште во текот  на 
студирањето и позитивно влијае врз 
нивното идно професионално 
ангажирање; 

 Постоење на можности за развивање 
и на некои дополнителни вештини 
кај студентите; 

 Квалитетен и прилагодлив 
наставнички кадар; 

 Пристап до медицински бази; 
 Школата располага со квалитетен 

академски кадар којшто има 
значајнирезултати во научно-
истражувачката дејност, иако 
школата организира единствено 
стручни студии; 
 

истражувачка работа; 
 Недоволна вклученост на Школата во 

континуирана едукација на 
дипломираните студенти во форма на 
семинари, предавања и сл. со цел 
нивно запознавање со најновите 
постигнувања во областа на 
медицината каде тие се 
професионално ангажирани; 

 Недостаток на редовно вработен 
академски кадар; 

 Недоволно владеење на англискиот 
јазик кај дел од академскиот кадар; 

 Недостаток од соработници кои 
имаат добро познавање на англиски 
јазик; 

 Потешкотии во изнаоѓање на 
средства за обновување на 
инфраструктурата и ресурсите; 

 Просторните можности го 
ограничуваат ширењето на 
можностите за практична работа и 
воведување на нови методи преку 
соработка со странски универзитети 
на современи научно- истражувачки 
проекти; 

 Ниското ниво на познавање на 
странски јазици кај студентите го 
ограничува зголемувањето на бројот 
и разнообразноста на студентските 
мобилности; 

 Недостатокот на сопствена 
здравствена дејност на ВМШ. 
 

О (oppoturnites) -можности Т (therats)- закани 
 Воведување на форми на 

континуирана едукација за 
дипломираните студенти; 

 Организирање на семинари и други 
форми на стручно-научни собири за 
дипломираните вработени студенти 
со цел нивно информирање за 
најновите достигнувања во нивната 
област; 

 Да се продолжат напорите за 
натамошно обезбедување на 
финансиска поддршка од 
Министерството за образование за 
осовремување во работењето; 

 Посветување на повеќе време и 
човечки ресурси кон обезбедување на 

 Недостаток на средства за 
стимулирање и мотивирање на 
кадарот за подобрување на 
интернационализацијата на Школата; 

 Ограничени финансиски и просторни 
можности со кои располага Високата 
медицинска школа; 

 Ограничени буџетски средства за 
нови вработувања; 

 Ограничени буџетски средства за 
техничка опременост; 

 Недостаток до пристап до поголем 
број на научни бази; 

 Мал број на вработен наставнички 
кадар; 
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материјална и финансиска поддршка 
од нови и различни извори за научно 
-истражувачка работа; 

 Организирање на здравствена дејност 
на ВМШ; 

 Подобрување на јазичните 
способности на академскиот кадар, 
соработниците и студентите; 

 Да се истражат нови форми на 
мотивација на академскиот кадар за 
креирање на модули и настава на 
англиски јазик. 
 

 

6. Функционирање на Високата медицинска школа-Битола за време на пандемијата 
Коронавирус/ COVID-19 

Согласно новонастанатата ситуација со вирусот Covid 19,Владата на Република Северна 
Македонија по сугестија на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, 
одлучи да се заострат мерките и активностите за превенција од ширење на корона вирусот и 
прекин на воспитно – образовниот процес и наставата на територијата на Република Северна 
Македонија. 

Почитувајќи ги препораките од Универзитетот ,, Св.Климент Охрдиски,, Битола, Високата 
медицинска школа премина на on line одржување на наставата. За таа цел Ректорскиот колегиум 
изготви препораки за сите наставници  кои вклучуваа одржување на наставата преку интернет 
платформите за кои има сопствена сметка на секој студент,преку Google meet и Google classroomсо 
што на студентите им се овозможи да бидат активни и од дома, односно сите планирани 
активности предвидени со наставната програма непречено да се спроведат.  

Исто така, Високата медицинска школа, овозможи достапност до сите потребни документи 
и информации за студентите, од страна на административните служби, кои се целосно достапни 
online, како и преку дежурни лица со контакт телефон кои се објавени и на веб страниците каде се 
врши нивно навремено ажурирање, соодветно на новите насоки и препораки од надлежните 
органи.  

Одбраната на Дипломска работа и Специјалистички труд кои се наоѓаат во фаза за јавна 
одбрана, можат да се одвиваат преку online платформите. За спроведената одбрана се изготвува 
соодветната документација предвидена со постапките и поткрепена со електронски доказ или 
фотодокументација од спроведената одбрана. 

Високата медицинска школа ги презеде сите мерки за засилена хигиена во сите простории 
на школата, со целосно почитување на препораките и стандардите за превенција и заштита од 
Covid  19.  

На огласните табли во школата, поставени се препораките од Министерството за 
здравство,како и упатства и насоки за протоколот при влез во институцијата. 

Седниците и состаноците кои ги организира Високата медицнска школа се одржуваат 
електронски. 

За потребите на студентите работи и Советовалиште кое организира телефонско 
советување од страна на стручни лица вработени на Универизитетот кое во точно дадени термини 
им овозможува психолошка подршка и советување на студентите. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ 
 

Спроведениот процес на самоевалуација на Високата медицинска школа произлезе од 
обврската за самоевалуација на Универзитетот односно единиците на Универзитетот, согласно 
член 55 од Законот за високото образование на Р. Македонија.Реализирањето на самоевалуацијата 
претставува мошне обемна и одговорна работа но исто така и неопходна активност за следење на 
квалитетот на високообразовната наставно-научна дејност.  
Спроведената самоевалуација ги оствари следните цели: 

- Се оствари самоанализа и самооценување на наставно-образовниот процес инаучно-
истражувачката работа; 

- Се детерминираа слабите и добрите страни на школата во разни сегменти 
одвисокообразовната и научно-истражувачката дејност, и се изврши анализа наможностите и 
заканите за унапредување на тие дејности (со примена на SWOTанализа), и 

- Се обезбеди квалитетна основа за реализација на процесот на самоевалуација наУниверзитетот 
“Св.Климент Охридски” воБитола, како и на и целокупниот процес наевалуација и 
акредитација. 

 
После реализацијатана самоевалуацијатасе наметнаа неколку заклучоци: 
 

- Самоевалуацијата претставува процес со кој може да се изврши реална проценка на 
квалитетот на наставно-образовниот процес од повеќе аспекти што ја прави истата 
неминовна и неопходна за секоја високообразовна институција; 

- Податоците инкорпорирани во Извештајот за самоевалуација се објективни и реално да ја 
отсликуваат фактичката состојба; 

- Процесот на самоевалуација треба да се спроведува континуирано и во него да бидат 
опфатени сите сегменти од работењето на високообразовната институција со цел 
добиените податоци да имаат референтна вредност; 

- Необјективното изнесување на параметрите опфатени во процесот на самоевалуација, 
погрешно ќе ја отсликаат фактичката состојба, а со тоа воедно ќе се намали реалната 
можност за отстранување на слабостите во работењето; 

 
Препораки за идното работење на Високата медицинска школа во Битола се следните: 

- да ги зајакне своите добри страни во наставно-образовниот процес наведени во овој 
извештај во SWOT анализата; 

- да преземе можни мерки и да вложи напори за надминување на слабите страништо се 
детектирани во процесот на самоевалуација на школата и се наведени воовој Извештај во 
SWOT анализата, со користење на препораките за унапредувањекои се дефинирани  
во активностите за зајакнување на своите добри страни, како и при преземањето намерки 
за надминување на слабите страни што се детектирани во процесот насамоевалуација, 
Високата медицинска школа треба да води сметка заможностите и заканите за 
надминување и унапредување на слабите странинаведени во SWOT табелите во овој 
Извештај. 
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Табели- прв циклус збирни за 
цела единица 

 
 
 
 
 
 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 1:ПРИКАЗ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ПРВ 
ЦИКЛУС(ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ 
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Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
Ре
д. 
бр
. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Бројна 
семестри 

Вкупенбро
ј на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 
Општа 

медицинска 
сестра 

1988/89 6 46 9 / 15 8 16 

2 Акушерка 1991/92 6 47 9 / 12 6 15 

3 
Мед. 

Лабораториски 
аналитичар 

1996/97 6 45 9 / 9 4 14 

4 Физиотерапевт 2007/08 6 45 9 / 10 5 14 

5 
Радиолошки 

технолог 2007/08 6 45 9 / 10 5 14 

6 
Санитарен 
инженер 2017/18 6 45 9 / 14 3 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
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Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф.д-р Ратка Нешковска  X  53  
3. Проф. д-р Снежана Савоска  X  58  
4. Проф. д-р Гордана 

Димитровска 
 X  53  

5. Проф. д-р Џулијана Томовска  X  60  
6. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
7. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  

 ВКУПНО: 1 6   100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
2. Проф. д-р Емилија Јашовиќ 

Сивевска 
 X  50  

3. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

 X  66  

4. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
5. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

6. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

7. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
8. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
9. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

10.       
11.       

 ВКУПНО: 3 6   100% 
 Вонреден професор      

1. Вонр.проф.д-р Гордана 
Димитровска 

 Х    

2.       
3.       
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 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X  38  
2. Доц.д-р Тања Блажевска  X  47  
3. Доц.д-р Билјана Трајковска 

 
 X  34  

 ВКУПНО:  3   100% 
 Виш предавач      

1. Виш пред. д-р Блага 
Темелковска 

 X  68  

2. Виш пред.м-р Елена 
Келепуровска 

 X  42  

3. Виш пред. д-р Гордана 
Белческа Антулеска 

 X  53  

4. Виш пред.д-р Билјана 
Степановска 

 X  52  

5. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

X   63  

6. Виш пред. м-р Елеонора 
Адамовска 

 X  66  

7. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39  

 ВКУПНО: 1 6   57% 
(продолжува на другата страна) 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки М Ж Број 

Просечна 
старост 

 Предавач      
1. Пред. м-р Маја Белевска  X  39  
2. Пред.д-р Милена Јанкуловска  X  44  
3. Пред. м-р Ангелина 

Чокузовска 
 X  40  

4. Пред. м-р Ана Рендевска  X  41  
5. Пред м-р Сотир Николовски 

 
X   39  

6. Пред. м-р Светлана Поповска 
Кљусева 
 

 X  34  

7. Пред. м-р Лена Петруловска  X  60  
8. Пред. м-р Весна Трајкова  X  39  
 ВКУПНО: 1 7   14% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      
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1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Помлад асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните триакадемски 
години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време(y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања 
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y X y x y x y x Y x y 

2017/18 7 2 / / 2 0 8 5 8 2 8 0 / / / / 33 10 11 8 
2018/19 7 2 / / 3 0 9 6 7 1 8 0 / / / / 34 9 10 7 
2019/20 7 2 / / 3 0 9 6 7 1 8 0 / / / / 34 9 10 10 

 
Објаснување: x- вкупен број лица на сите студиски програмина единицата, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други 
високообразовни институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y-број лица вработени на неопределено и определено време; 
 
 ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 3: Во оваа табела се внесуваат податоци за сите студиски програми на единицата, за сите три 

академски години. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА ЕДИНИЦАТА, 
ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА,СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА 
ИНСТИТУЦИЈА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина единицата, запишани во сите години на студии 
во соодветната академска година, со бројот на наставници на високообразовната 
институција 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти 
по наставник 

2017/2018 10 650 65 
2018/2019 9 655 72,77 
2019/2020 9 606 67,33 

 
 
 
 
 
 
Оваа табела се пополнува за целата единица, со збирни податоци од сите студиски 
програми по академски години. 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 4: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

:  
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1. 

Прод. Д-р Домника 
Рајчановска 

Педијатрија 2+2 

225+165 

 Стручен назив 
-доктор на медицински 
науки 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Епидемилошка студија 
за растројствата во 
однесувањето и 
емоциите кај деца од 
предучилишна возраст 

Педијатрија со 
неонатологија 

3+2  

Хематологија 2+1  
Токсикологија 2+1  
Спортска  медицина 2+2  
Медицина на трудот 2+1  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 
компетенции на здр. 
Професионалци 

2+1  

2. 
Проф. д-р Тања 
Јовановска 

Анатомија 2+2 
150+150 

 Стручен назив 
доктор на медицински 
науки 

Интерна медицина со 
нега 

2+4  
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Интерна медицина со 
ревматологија 

2+2  
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Преваленца и и фактори 
на ризик за настанок на 
ХИВ, Хепатитис Б и Ц 
инфекции кај 
затворениците во РМ 

Алтернативна медицина 2+1  

Современи 
дијагностички методи 

2+1  

3. 

Проф. Д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 

210+120 

 Стручен назив 
доктор на медицински 
науки 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Мускулоскелетни 
пореметувања кај 
работници на компјутер 

Примарна здравствена 
заштита 

2+1 
 

Медицинска масажа 2+1 
Геријатрија со нега 2+1  
Протетика и ортотика 2+2  
Трансфузиологија со 
имунологија 

2+1  

Балнеологија 2+1  
4. 

Проф. Д-р Изабела 
Филов 

Ментална хигиена и 
психијатрија со нега 

2+1 

165+120 

 
Стручен назив 
доктор на медицински 
науки 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Проценка на ризикот од 
насилство помеѓу лицата 
со ментални растројства 

Психијатрија 2+1  
Судска медицина 1+2  
Неврологија 2+2  
Ургентни состојби на 
мед. Грижа 

2+2  

Радиолошка заштита 2+2  

5. 

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Етика 2+2 

120+45 

 Стручен назив 
Доктор на социолошки 
науки  
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Хуманизмот и 
медицината 

Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+0  

Правни аспекти на мед. 
грижа 

2+0  
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6. 

Проф. Д-р Томе Наумов 

Екологија 2+1 

90+30 

 Стручен назив 
Доктор на социолошки 
науки  
Наслов на одбранета 
докторска дисертација:: 
Еколошката свест на 
мадината во Р. 
Македонија 

Основи на истражување 2+0  

Управување со отпад 2+1  

7. 

Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+2 

180+245 

 Стручен назив 
-  доктор по биолошки 
науки  
Наслов на одбранета 
докторска 
дисертацијаЕфектот на 
екстракт од  
HELLEBORUS ODORUS 
WALDST. ET.KIT. врз 
некои биохемиски 
параметри кај свињи со 
мускулна дистрофија 

Биохемија 2+2  
Биохемија 1 2+3  
Биохемија 2 2+4  
Хистологија 2+2  

Цитологија со хумана 
генетика 

2+2  

8. 

Проф. Д-р Снежана 
Стоилова 

Исхрана и диететика 2+1 

210+150 

 Стручен назив 
- Доктор по медицински 
науки 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Епидемиолошка студија 
ризик фактора код 
професионално 
експонираних лица на 
угљену прашину  

Исхрана и диететика 1 2+1  
Исхрана и диететика 2 2+2  
Инфектологија со нега 2+2  
Основи на 
инфектологија 

2+2  

Хигиена 2+1  

Мед. статистика со мед. 
Информатика 

2+1  

9. 
Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

Патологија 2+1 
90+45 

 Стручен назив 
-Доктор по медицински 
науки 

Патологија со 
хистопатолошки техники 

2+1  
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Онкологија 2+1  

Наслов на одбранета 
докторска дисертација::  
Прогностичких 
дејавнику при саркомих 
меких ткив 

10. Проф. д-р Зоран 
Николовски 

Француски јазик 2+0 30+0  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

11. Проф.д-р Ратка 
Нешковска 

Биофизика 2+1 30+15  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Електрохромизам кај 
тенки филмови од бакар 
оксид 

12. Проф. д-р Снежана 
Савоска 

Компјутери во 
екосистеми 

2+4 30+60  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

13. Проф. д-р Емилија 
Јашовиќ Сивевска 

Гинекологија и 
акушерство со нега 

2+2 

150+135 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Клиничко-
лабораториска и 
ултразвучна 
дијагностика во 
проценка на загрозеност 

Гинекологија со нега 1 2+2  
Гинекологија со нега 2 2+3  
Подготовка за 
родителство и 
планирање на семејство 

2+1  

Водење на раѓање 2+1  
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на мајката и плодот во 
бремености со 
хипертензивен синдром 

14. Проф. д-р Гордана 
Димитровска 

Безбедност на храна 2+1 30+15  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Компаративни 
испитувања на 
квалитетот и 
технологијата на 
автохтони биени сирења 
во Мариовскиот регион 
 

15. Проф. Д-р Џулијана 
Томовска 

Прехранбени адитиви и 
пестициди 

2+2 30+30  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Испитување на 
ангиотензин конвертинг 
ензим во пептиди од 
млеко и млечни 
производи 
 

16. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

Нуклеарна медицина 2+1 

90+60 

 Стручен назив 
-  doktor po 
medicinski nauki 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација:: 
Doprinos vo novata 

Патофизиологија 2+2  

Ендокринологија 2+1  
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klasifikacija na 
vrodenite anomalii kaj 

nadvore[nite polni 
organi 

17. Вонр.проф. д-р 
ГорданаДимитровска 

Безбедност на храна 2+1 30+15  
 

18. Доц. Д-р Лела Ивановска 

Англиски јазик 2+0 30+0  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

19. Доц.д-р Тања Блажевска 

Радиолошка биологија 2+0 30+0  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

20. Доц.д-р Билјана 
Трајковска 
 

Сензорна анализа на 
храна 

2+1 

60+45 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Фактори кои влијаат врз 
концентрацијата на 
лактоферин во млекото 
добиено од крави 

Основи на технологија 
на храна 

2+2  

21. Виш пред. д-р Блага 
Темелковска 

Оториноларингологија 2+1 30+15  

Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

22. Виш пред.м-р Елена 
Келепуровска 

Микробиологија 2+1 
90+45 

 Стручен назив 
 
 

Микробиологија со 
паразитологија 

2+1  
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Вирусологија 2+1  
Наслов на одбранет 
магистерски труд : 

23. Виш пред. д-р Гордана 
Белческа Антулеска 

Радиолошки методи 1 2+2 

120+105 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

Радиолошки методи 2 2+2  
Медицинска 
ехосонографија 

2+2  

Радиологија 2+1  
24. Виш пред.д-р Билјана 

Степановска 
Медицинска 
рехабилитација 

2+1 

60+30 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 

Работна и окупациона 
терапија 

2+1  

25. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

Ортопедија со 
травматологија 

2+2 

90+60 

 Стручен назив 
-Магистер на медицински 
науки 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 
Спинална анестезија со 
изборен, хипербарен, 
хипобарен и комерцијален 
бупивакаин за 
трансуретрална ресекција 
на простатта – 
компаративно испитување 

Анестезија, реанимација 
и интензивно лекување 

2+1  

Третман на болка 2+1  

26. Виш пред. м-р Елеонора 
Адамовска 

Паразитологија 2+1 

60+30 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 

Санитарна 
микробиологија 

2+1  

27. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Здравствена нега  2+1 

150+180 

 Стручен назив 
доктор на медицински 
науки 
 

Здравствена нега 1 2+4  
Здравствена нега 2 2+4  
Фармакологија 2+2  
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Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Депресија и квалитет на 
живот кај жени болни од 
рак на дојка 

Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1  
 

28. Пред. м-р Маја Белевска Клиничка биохемија 2+2 

120+150 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 
Епидемиолошка студија 
за слепилото во 
Скопскиот регион 
 

Клиничка биохемија 1 2+3  
Клиничка биохемија 2 2+4  

Офталмологија 2+1  

29. Пред.д-р Милена 
Јанкуловска 

Хемија 2+2 

210+195 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Испитување на 
електрохемиските 
својстна на 
наноструктурни 
електроди од титан 
диоксид 

Хемија 1 2+3  
Хемија 2 2+3  
Заштита при работа во 
лабораторија 

2+2  

Лабораториски техники 
и инструментални 
методи 

2+1  

Медицинско 
лабораториски 
истражувања 

2+1  

Инструментани анализи 2+1  
30. Пред. м-р Ангелина 

Чокузовска 
Кинезиологија 2+3 

120+165 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 

Специјална 
кинезитерапија 1 

3+4  

Специјална 3+4  
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кинезитерапија 2 магистерски труд: 
31. Пред. м-р Ана Рендевска Рентген анатомија 2+2 

150+165 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 
Мерење на 
задоволството на 
пациентите од 
понудените здравствени 
услуги, како предиктор 
за решавање на 
најважните проблеми во 
македонскиот 
здравствен систем 

КТМР 2+2  
Техники на снимање 1 2+3  
Техники на снимање 2 2+3  

Основи на радиологија 2+1  

32. Пред м-р Сотир 
Николовски 
 

Акушерство 1 3+3 

150+150 

 Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 

Акушерство 2 3+4  
Акушерство 3 2+2  
Превенција во 
гинекологија и 
акушерство 

2+1  

33. Пред. м-р Светлана 
Поповска Кљусева 
 

Дезинфекција, 
Дезинсекција и 
дератизација 

2+4 

90+90 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 

Санитарна техника 2+1  
Сузбивање на 
преносливи заболувања 

2+1  

34. Пред. м-р Лена 
Петруловска 

Хигиенски преглед на 
вода 

2+2 

90+90 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 

Хигиенски преглед на 
храна 

2+2  

Инспекциски надзор 2+2  
35. Пред. м-р Весна Дерматовенерологија 2+1 30+15  Стручен назив 



 18

Трајкова  
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 

 
 
 
 
 
 
  

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 5: Табелата се пополнува за сите студиски програми на единицата. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 6: АНГАЖМАН НАНАСТАВНИЦИТЕ ВО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
 
Табела 6 
 
Ангажман на наставниците во други институции 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање 
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Институции во 
УКЛО 

Институции 
надвор од УКЛО 

1.  
  

 
  

    
    

2.  
  

 
  

    
    

 
 
 
 
 
 
Се пополнува  со податоци од сите студиски програми на целата единица. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 6: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 7: ФОРМИ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
 
Табела 7 
 
Форми во наставно-образовниот процес 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) 71% 70% 
Интерактивна настава 46% 13% 
Лабораториска (практична) настава 86% 65% 
Семинарска настава 39% 33% 
Теренска настава 1% 1% 
Проектна настава 24% 16% 
Студија на случај / / 
Работа во тим 52% 52% 
Хоспитации  / / 

*Табелата се пополнува врз основа на податоците дадени во Елаборатите за организирање на студиски програми и нивната практична 
реализација 

 

 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 7: Во оваа табела се внесуваат збирни податоци за сите студиски програми на единицата. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 8: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР, ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) 
 
Табела 8 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример, теренска настава, проекти, посета и друго) 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Хоспис Сју Рајдер Битола 

Центар за ортотика и протетика ,,Славеј,, Скопје 
Владини институции   
Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа X Јавно комунално претпријатие, Јавно претпријатие за 

водоснабдување 
Невладини организации Х Растеме и учиме заедно Лајфстарт Битола; СФЕРА 

Интернационал; АМОС Битола; Интимен Театар 
Битола; Отворена Порта Ла Страда Скопје; Луна 
Тринити Прилеп...  

Професионални организации  Х Клиничка болница Битола; Институт за јавно 
здравје; Здравствен дом; Дом за доенчиња.  
Геријатриска болница-Сју Рајдер Битола 
Спец.болница Св.Еразмо-Охрид 
Старски дом 
Центар за Јавно здравје 
ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар 

Образовни /воспитно-образовни институции   
Друго  Центар за социјалан работа Битола 
 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 8: 
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Оваа табела се пополнува со податоци кои се однесуваат за сите студиски програми на единицата. 
ТАБЕЛА БРОЈ 9: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА ЕДИНИЦАТА 
Табела 9 
 
Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на единицата 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ – Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

    
 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 
Писмено комуницирање    Х  
Усмено комуницирање    Х  
Работа со компјутер    Х  
Работа во лабораторија     Х 
Работа во група    Х  
Подготвување на проекти   Х   
Познавање на странски јазици    Х  
Анализа на стручна и научна литература    Х  
Разрешување на проблеми     Х 
Менаџерство     Х 
Друго     Х 

*Табелата ја пополнува одговорниот за студиската програма, со впишување на знакот „  “ 
 
Оценка при рангирањето:1 – крајно незадоволително;2 – незадоволително;3 – задоволително;4 – добро;5 – одлично. 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 9: Табелата се однесува на сите студиски програми на единицата. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА ЕДИНИЦАТА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО СИТЕ ГОДИНИ 
НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на единицата на првциклус студии во сите години на студии 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 49 101 150 12 26 38 

2018/2019 32 97 129 8 31 39 

2019/2020 29 77 106 11 31 42 
 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува бројот на редовни и вонредни студенти, по пол и вкупно, по академски години, за сите студиски програми на 
целата единица.  
 
 
 
  

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 10: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 285 60 15 750 870 / 180 1800 60 
2 година 390 330 60 15 795 765 / 240 1800 60 
3 година 390 155 60 15 620 880 60 240 1800 60 
4 година           

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
 
 
 
 
 
Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности, за сите студиските програми на 
единицата.  

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА 
ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 

 
Број на запишани  студенти по прв пат во прва година во соодветната 
академска година 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 

2017/2018 188 67,03 
2018/2019 168 74,3625 
2019/2020 148 74,256 

 
 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува вкупниот број на запишани студенти по прв пат во прва 
година, по академски години, за сите студиски програми на единицата,како и 
просечниот број поени добиени при рангирањето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 
 
Табела 13 
 
Постигнат успех на студентите 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Академска 
година 

Број на студенти 
кои го полагале 
испитот преку 
колоквиуми 

Број на студенти 
кои го положиле 
испитот преку 
колоквиуми 

Процент на 
студенти кои го 

положиле испитот 
преку 

колоквиуми 

Просечна оценка 
на студентите кои 

го положиле 
испитот преку 
колоквиуми 

Број на студенти 
кои го полагале 

завршниот испит 

Број на студенти 
кои го положиле 
завршниот испит 

Процент на 
студенти кои го 

положиле 
завршниот испит 

Просечна оценка 
на студентите кои 

го положиле 
завршниот испит 

2017/2018 969 511 52.73% 7.09 813 376 46.24% 6.57 
2018/2019 806 413 51.24% 7.15 765 347 45.35% 6.60 
2019/2020 745 422 56.64% 7.62 592 236 39.86% 6.65 

 
 
 
 
 
Оваа табела се однесува за сите студиски програми на целата единица. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 13: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти во последните триакадемски години 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 

2017/2018 92 

2018/2019 93 

2019/2020 58 

ВКУПНО 243 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со внесување на вкупниот број дипломирани студенти на сите студиски програми на прв циклус на ниво на 
целата единица, по академски години. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ, ПЕРИОД НА ДИПЛОМИРАЊЕ И ПРОСЕЧЕН УСПЕХ НА 
СТУДИРАЊЕ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 15 
 
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање во соодветната академска 
година 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Академска 
година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 
на 

дипломираните 
студенти 

2017/2018 24 28 8 10 22 7,29 
2018/2019 38 16 10 8 21 7,29 
2019/2020 22 10 5 6 14 7,13 
ВКУПНО 84 54 23 24 57 7,23 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со збирни податоци за сите студиски програми на ниво на целата единица. 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 15: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: ВИДОВИ СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ 
 
Табела 16 
 
Видови студентски активности 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Активности Има Нема Коментар 
Здруженија X   
Клубови    
Научен клуб/здружение    
Учество во активности на студентската група    
Конференции    
Семинари    
Студентски публикации    
Проекти    
Друго    

* 
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ТАБЕЛА БРОЈ 17: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА НАПИШАНА ОД АКАДЕМСКИОТ КАДАР, ВКУПНО И ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
 
Табела 17 
 
Стручна литература напишана од академскиот кадар, вкупно и во последните три години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 

 

Стручна литература напишана од 
академскиот кадар 

Број 
Автор коавтор 

Пред 3 
години 

Во 
последните 3 

години 

Пред 3 
години 

Во 
последните 3 

години 
Вкупен број на 
книги од областите 
на сите 
студискипрограми 
напишани од 
академскиот кадар 

книги 5 0 0 1 

скрипти 10 10 0 0 

практикуми 4 4 0 1 

други помагала 4 11 2 6 

Вкупно (по периоди): 19 25 2 8 
ВКУПНО: 44 10 

 
 

 
 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 17: Табелата се пополнува со податоци кои се однесуваат на сите студиски програми од прв 

циклус во рамките на единицата. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 18: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД ЕДИНИЦАТА ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ И 
АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 18 
 
Учество на наставници и соработници од единицата во научно-истражувачки и апликативни проекти во последните три 
години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални 2 1 

Меѓународни 13 13 

 
 
 
 
 
 
Табелата се однесува на сите студискипрограми од прв циклус на единицата. 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 18: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 19: УЧЕСТВО НА НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ОД ЕДИНИЦАТА НА КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, 
СЕМИНАРИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 19 
 
Учество на наставници и соработници, од единицатана конференции, симпозиуми, семинари во последните 3 години 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Вид собири 
2017 2018 2019 

автор коавтор автор коавтор автор коавтор 

Конференции 7 6 2 6 0 3 

Симпозиуми 0 2 0 0 1 1 

Семинари 0 1 2 4 0 1 

ВКУПНО 4 9 3 10 1 5 

 
 
 
 
 
Табелата се однесува за сите студиски програми на прв циклус во рамки на единицата.  

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 19: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 20:ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД ЕДИНИЦАТА 
 
Табела 20 

 
Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар, одединицата 
 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Број 2017 2018 2019 Вкупно 

Докторски дисертации/трудови 2 2 2 6 

Магистерски трудови     

Специјалистички трудови     

Трудови и 
публикации 

Објавени во научни списанија 14 10 7 27 

Други трудови и публикации 8 6 5 19 
 
 
 
 
 
Табелата се однесува на академскиот кадар на сите студиски програми на целата единица.  
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 20: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 21: УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 21 

 
 Учество во Европски проекти во последните тригодини 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Вид на проект Број на проекти 
TEMPUS  
FP7  
IPA  2 
ERASMUS+ 2 
  

 
 
 
 
 
Табелата се однесува на сите студиски програми на единицата.  
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 21: 
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 ТАБЕЛА БРОЈ 22: ВКУПЕН БРОЈ НА РЕАЛИЗИРАНИПРОЕКТИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 22 

 
Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

 
 

Реализирани проекти 
Научно-

истражувачки 
Апликативни 

Со домашни институции / 1 

Со меѓународни институции / / 

 
 
 
 
 
 
Табелата се однесува на сите студиски програми од прв циклус на единицата.  
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 22: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 23: УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ МАНИФЕСТАЦИИ (КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ) ВО 
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 
Табела 23 

 
Учество на домашни манифестации (конференции, симпозиуми, семинари) во 
последните 3 години: 
Начин на презентација 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 9 

Постер 3 

Соопштенија 14 

 
 
Табелата се однесува на сите студиски програми од прв циклус на единицата.  
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 23: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 24:ВКУПЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗИРАНИ СОБИРИ ОД СТРАНА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА ВО 
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИГОДИНИ 
 
Табела 24 

 
Вкупен број на организирани собири од страна на високообразовната институција 
во последните три години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/20 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Вид собири 2017 2018 2019 

Конференции    

Симпозиуми    

Семинари    

ВКУПНО    

 
 
 
 
 
Табелата се однесува за целата единица по академски години. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 23: 
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 Табели за прв циклус-општа медицинска сестра 
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Табела 1 

 
Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 

 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
Ре
д. 
бр
. 

Назив на 
студиската 
програма 

Годин
а на 

основа
ње 

Бројна 
семестри 

Вкупенбр
ој на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 

Општа 
медицинска 

сестра 
 6 46 9  15 8 

1
6 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 

 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф. д-р Кирил Лозанче Х   60  
3. Проф. д-р Снежана Стоилова  Х  59  
4. Проф. д-р Ратка Нешковска  Х  53  
5. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  
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 ВКУПНО: 2 3  55 100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
2. Проф. д-р Емилија Јашовиќ 

Сивевска 
 X  50  

3. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

 X  66  

4. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
5. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

6. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

7. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
8. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
9. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

 ВКУПНО: 3 6  57 100% 
 Вонреден професор      

1.       
2.       
3.       
 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X  38  
 ВКУПНО:  1  38 100% 

 Виш предавач      
1. Виш пред. д-р Блага 

Темелковска 
 X  68  

2. Виш пред. д-р Билјана 
Степановска 

 Х  52  



 42

3. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

X   63  

4. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39  

5. Виш пред. м-р Елена 
Келепуровска 

 Х  42  

 ВКУПНО: 1 4  48 100% 
4 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки М Ж Број 

Просечна 
старост 

 Предавач      
1. Пред м-р Сотир Николовски 

 
X   39  

2. Пред. м-р Весна Трајкова  X  39  
3. Пред. д-р Петар Аврамовски Х   60  
4. Пред. м-р Ана Рендевска  Х  41  
       
 ВКУПНО: 2 2  46 100% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      

1.       
2.       
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 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Помлад асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академскии неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски годинина 
студиската програма 
 

 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
X y x y x y x y x y x Y x y x y x y x y 

2017/18 5 2 / / 0 / 8 5 6 2 4 / / / / / 24 9 11 7 
2018/19 5 2 / / 1 / 9 6 5 1 4 / / / / / 24 9    10 7 
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2019/20 5 2 / / 1 / 9 6 5 1 4 / / / / / 24 9 10 10 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИНА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина студиската програма, запишани во сите години на студии во соодветната академска година со 
бројот на наставницина студиската програма 
 

 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти по 
наставник 

2017/2018 10 215 21.5 
2018/2019 9 226 25.11 
2019/2020 9 205 22.77 

 



 46

 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

36. 
Проф. Д-р Домника 
Рајчановска 

Педијатријасо нега 2+2 

120+75 

  
Медицина на трудот 2+1  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 2+1  
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компетенции на здр. 
Професионалци 

37. 

Проф. д-р Тања 
Јовановска 

Анатомија 2+2 

120+120 

  
Интерна медицина со 
нега 

2+4  

Алтернативна медицина 2+1  
Современи 
дијагностички методи 

2+1  
 

38. 

Проф. Д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 

120+75 

  
Геријатрија со нега 2+2  
Примарна здравствена 
заштита 

2+1  

Трансфузиологија со 
имунологија 

2+1  

39. 
Проф. Д-р Изабела 
Филов 

Психијатрија со нега 2+23 

90+90 

  
Неврологија 2+2  
Ургентни состојби на 
мед. грижа 

2+2  

40. 

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Медиицнска етика 2+2 

120+45 

  
Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+0  
Правни аспекти на мед. 
грижа 

2+0  

41. 
Проф. Д-р Томе Наумов 

Екологија 2+1 
60+15 

  
Основи на истражување 2+0  

42. Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+2 
60+60 

  
Биохемија 2+2  

43. 
Проф. Д-р Снежана 
Стоилова 

Исхрана и диететика 2+1 

150+90 

  
Епидемиологија 2+1  
Инфектологија со нега 2+2  
Хигиена 2+1  
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Мед. статистика со мед. 
информатика 

2+1  

44. Проф. д-р Ратка 
Нешковска 

Биофизика 2+2 30+30  
 

45. 
Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

Патологија 2+1 
60+30 

  
Онкологија и 
палијативна грижа 

2+1  

46. Проф. д-р Зоран 
Николовски 

Француски јазик 2+0 30+0  
 

47. Проф. д-р Емилија 
Јашовиќ Сивевска 

Гинекологија со 
акушерство и нега 

2+2 

30+15 

 
 

Подготовка за 
родителство и 
планирање на семејство 

2+1  

48. Доц. Д-р Лела Ивановска Англиски јазик 2+0 30+0   
49. Виш пред. д-р Блага 

Темелковска 
Оториноларингологија 2+1 30+15  

 

50. Виш пред м-р Владо 
Дамевски 

Анестезија, реанимација 
и интензивно лекување 

2+1 30+15  
 

51. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Здравствена нега 1 2+4 

120+165 

  
Здравствена нега 2 2+4  
Фармакологија 2+2  
Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1  

52. Пред. м-р Маја Белевска Офталмологија со нега 2+1 30+15   
53. Пред. м-р Ана Рендевска Основи на радиологија 2+1 30+15   
54. Виш пред. д-р Билјана 

Степановска 
Медиицнска 
рехабилитација 

2+1 30+15  
 

55. Виш пре. М-р Елена 
Келепуровска 

Микробиологија 2+1 30+15  
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56. Пред. м-р Сотир 
Николовски 

Превенција во 
гинекологија и 
акушерство 

2+1 30+15  
 

57. Проф. д-р Кирил 
Лозанче 

Хирургија 2+2 30+30  
 

58. Пред. м-р Весна 
Трајкова 

Дерматовенерологија 2+1 30+15  
 

 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 7: ФОРМИ ВО НАСТАВНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 7 
 
Форми во наставно-образовниот процес на студиската програма 
 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
      

Вид 
Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 
(%) 

Потреба за реализација 
(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава)   
Интерактивна настава  0-100% 
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Лабораториска (практична) настава  100% 
Семинарска настава  0-100% 
Теренска настава   
Проектна настава   
Студија на случај   
Работа во тим   
Хоспитации    
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ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО 
СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на студиската програма на првциклус студии во сите години на студии 
 
                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 8 39 47 2 15 17 
2018/2019 1 40 41 1 15 16 
2019/2020 5 39 44 4 17 21 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 285 60 3 738 150  180  60 
2 година 390 330 60 3 783 150  240  60 
3 година 390 155 60 3 608 150  240  60 
4 година           
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ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти на студиската програмапо прв пат во прва година во 
соодветната академска година 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 
2017/2018 64 61.78 
2018/2019 57 75.69 
2019/2020 65 73,61 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти на студиската програма во последните 
3академски години 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 
2017/2018 37 
2018/2019 33 
2019/2020 16 
ВКУПНО 86 
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Табела 15 
 
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех 
на студирање во соодветната академска година на студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица:ВМШ 
                                                            Студиска програма:Општа медицинска сестра 
                                                            Универзитетски/стручни студии: стручни 
                                                            Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
                 Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Академска 
година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 
на 

дипломираните 
студенти 

2017/2018 7 12 1 3 14 7,13 
2018/2019 15 5 5 2 6 7,28 
2019/2020 5 3 0 2 6 7,15 
ВКУПНО 27 20 6 7 26 7,18 
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Табели за студиска програма-Медицинско лабораториски 
аналитичар 

 
 

 



 57

ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВ ЦИКЛУС 
(ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ 
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред
. 

бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Годин
а на 

основ
ање 

Бројна 
семест

ри 

Вкупенбр
ој на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 

Медицинско 
лабораториски 

аналитичар 
 6 45 9  9 4 14 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 1: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф. д-р Ратка Нешковска  X  53  
3. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
4. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  

 ВКУПНО: 1 3 4 54,5 100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
2. Проф.д-р Снежана 

Михајловска 
 X  66  

3. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
4. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

5. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

6. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
7. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
8. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

 ВКУПНО: 3 5 8 58,25 100% 
 Вонреден професор      

1.       
2.       
3.       
 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X  38  
 ВКУПНО: 0 1 1 38 100% 
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 Виш предавач      
2. Виш пред.м-р Елена 

Келепуровска 
 X  42  

6. Виш пред. м-р Елеонора 
Адамовска 

 X  66  

7. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39 x 

 ВКУПНО:  3  49 33.33% 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Предавач      
1. Пред. м-р Маја Белевска  X  39  
2. Пред.д-р Милена Јанкуловска  X  44 x 
 ВКУПНО:  2  41.5 50% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Помлад асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академскии неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски годинина 
студиската програма 
 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x Y 

2017/18 4 2 / / 1 0 7 5 4 2 / / / / / / 18 9 10 7 
2018/19 4 2 / / 1 0 8 6 3 1 / / / / / / 18 9 10 7 
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2019/20 4 2 / / 1 0 8 6 3 1 / / / / / / 18 9 10 10 
 
Објаснување: x- вкупен број на лица на студиската програма, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други високообразовни 
институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y-број на лица вработени на неопределено и определено време; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 3: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИНА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина студиската програма, запишани во сите години на студии во соодветната академска година со 
бројот на наставницина студиската програма 
 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти по 
наставник 

2017/2018 9 71 7,88 
2018/2019 9 68 7,55 
2019/2020 9 73 8,11 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

59. 

Прод. Д-р Домника 
Рајчановска 

Хематологија 2+1 

105+75 

  
Педијатрија 1+2  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 
компетенции на здр. 
професионалци 

2+1  
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60. Проф. д-р Тања 
Јовановска 

Анатомија 2+2 30+30  
 

61. 
Проф. Д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 
60+30 

  
Трансфузиологија со 
имунологија 

2+1  

62. 
Проф. Д-р Изабела 
Филов 

Судска медицина 1+2 
45+60 

  
Ургентни состојби на 
мед. грижа 

2+2  

63. 

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Етика 2+1 

90+45 

 Stru~en naziv -  

doktor  na sociolo[ki 
nauki 

Naslov na odbraneta 
doktorska 

disertacija: 
Humanizmot i 

medicinata 

Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+1  

   

64. 

Проф. Д-р Томе Наумов 

Екологија 2+2 

60+45 

 Stru~en naziv -  

doktor  na sociolo{ki 
nauki 

Naslov na odbraneta 
doktorska 

disertacija: “  
Ekolo{kata svest na 

mladinata vo 
R.Makedonija 

Основи на истражување 2+1  

   

65. 
 
 

Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+2 

150+195 

 Stru~en naziv -  

doktor  po biolo{ki 
nauki 

Биохемија 1 2+3  
Биохемија 2 2+4  
Хистологија 2+2  
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Цитологија со хумана 
генетика 

2+2  

Naslov na odbraneta 
doktorska 

disertacija: Efektot 
na ekstrakt od 

HELLEBORUS 
ODORUS WALDST. 

ET.KIT. vez nekoi 
biohemiski parametri 

kaj sviwi so muskulna 
distrofija 

66. 

Проф. д-р Снежана 
Стоилова 

Исхрана и диететика 2+1 

120+75 

 Stru~en naziv -  

doktor po medicinski 
nauki 

Naslov na odbraneta 
doktorska 

disertacija: 
Epidemiolo{ka studija 

rizik faktora kod 
profesionalno 

eksponiranih lica na 
ugqenu  pra{inu 

Основи на 
инфектологија 

2+2  

Хигиена 2+1  

Мед. статистика со мед. 
информатика 

2+1  

67. 

Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

    Stru~en naziv -  
doktor po medicinski 

nauki 
Naslov na odbraneta 

doktorska 
disertacija: 

“Prognosti~kni 
dejavniki pri 

sarkomih mehkih tkiv 

Патологија со 
хистопатолошки техники 

2+2 

60+45 

 

Онкологијаи палијативна 
грижа 

2+1  
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68. Проф. д-р Зоран 
Николовски 

Француски јазик 2+0 30+0  

Stru~en naziv - 
magister  po  filolo[ki 

nauki  
Naslov na odbraneta 

magisterska  teza : - 
“Sovremenata jazi~na 

politika na Francija vo 
odnos na francuskiot i 

regionalnite jazici 
69. Проф.д-р Ратка 

Нешковска 
Биофизика 2+2 30+30  

 

70. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

Нуклеарна медицина 2+1 
90+60 

  
Патофизиологија 2+2  
Ендокринологија 2+1  

71. Доц. Д-р Лела Ивановска Англиски јазик 2+0 30+0   
72. Виш пред.м-р Елена 

Келепуровска 
Микробиологија 2+2 

90+75 

  
Дијагностички постапки 
во микробиологијата 

2+2  

Вирусологија 2+1  
73. Виш пред. м-р Елеонора 

Адамовска 
Паразитологија 1+2 

30+60 
  

Санитарна 
микробиологија 

1+2  

74. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Фармакологија 1+2 

45+45 

  
Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1  

75. 
 

Пред. м-р Маја Белевска Клиничка биохемија 1 2+3 
60+105 

  
Клиничка биохемија 2 2+4  

76. Пред.д-р Милена 
Јанкуловска 

Аналитичка хемија 1+2 
195+195 

  
Лабораториски техники 
и инструментални 

2+1  
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методи 
Инструментални анализи 2+1  
Медицинско 
лабораториски 
истражувања 

2+1  

Хемија 1 2+3  
Хемија 2 2+3  
Заштита при работа во 
лабораторија 

2+2  

77. Пред. м-р Ана Рендевска Основи на радиологија 1+2 15+30   
  

 
ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО 
СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на студиската програма на првциклус студии во сите години на студии 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
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Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 2 13 15 1 2 3 
32018/2019 1 16 17 1 5 6 
2019/2020 8 2 10 1 6 7 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува бројот на редовни и вонредни студенти, по пол и вкупно, по академски години, за студиската програма. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 10: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 300 60 3 753   120  60 
2 година 360 360 60 3 783   120  60 
3 година 375 390 60 3 828   120  60 
4 година           

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни 
активности, а врз основа на Елаборатот за организирање на студиска програма. 



71 
 

, 
ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти на студиската програмапо прв пат во прва година во 
соодветната академска година 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 
2017/2018 18 71,93 
2018/2019 23 79,52 
2019/2020 17 77,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
АКАДЕМСКИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти на студиската програма во последните 
3академски години 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 
2017/2018 10 
2018/2019 7 
2019/2020 8 
ВКУПНО 25 

 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ, ПЕРИОД НА ДИПЛОМИРАЊЕ И ПРОСЕЧЕН УСПЕХ НА 
СТУДИРАЊЕ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 15 

 
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање во 
соодветната академска година на студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Студиска програма:Мед.лабораториски аналитичар 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
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Академска 
година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 
на 

дипломираните 
студенти 

2017/2018 4 0 1 2 3 7,44 
2018/2019 4 0 0 0 3 7,46 
2019/2020 5 1 0 0 2 7,25 
ВКУПНО 13 1 1 2 8 7,38 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 15: 
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Табели за студиска програма-Акушерка 

 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ 
 
Табела 1 

 
Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
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                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Бројна 
семестри 

Вкупенбр
ој на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 
Акушер

ка 
 6 47 9  12 6 15 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 

 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 
 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф.д-р Ратка Нешковска  X  53  
3. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
4. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  
5. Проф. д-р Кирил Лозанче Х   60  
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 ВКУПНО: 2 3  55,6 100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
2. Проф. д-р Емилија Јашовиќ 

Сивевска 
 X  50  

3. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

 X  66  

4. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
5. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

6. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

7. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
8. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
9. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

 ВКУПНО: 3 6  57,33 100% 
 Вонреден професор      

1.       
2.       
3.       
 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X  38  
 ВКУПНО:  1  38 100% 

 Виш предавач      
2. Виш пред.м-р Елена 

Келепуровска 
 X  42  

5. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

X   63  
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7. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39  

 ВКУПНО: 1 2  48 100% 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки М Ж Број 

Просечна 
старост 

 Предавач      
1. Пред. м-р Ана Рендевска  X  41  
2. Пред м-р Сотир Николовски X   39  
3. Пред. м-р Весна Трајкова  X  39  
 ВКУПНО: 1 2  39,6 100% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       
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 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Помлад асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академскии неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски годинина 
студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 5 2 / / 1 / 8 5 4 2 3 / / / / / 21 9 10 7 
2018/19 5 2 / / 1 / 9 6 3 1 3 / / / / / 21 9 10 7 
2019/20 5 2 / / 1 / 9 6 3 1 3 / / / / / 21 9 10 10 
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Објаснување: x- вкупен број на лица на студиската програма, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други високообразовни 
институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y-број на лица вработени на неопределено и определено време 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИНА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина студиската програма, запишани во сите години на студии во соодветната академска година со 
бројот на наставницина студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти по 
наставник 

2017/2018 9 57 6,33 
2018/2019 9 60 6,66 
2019/2020 9 44 4,88 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

78.  
 

Прод. Д-р Домника 
Рајчановска 

Педијатрија со 
неонатологија 

3+2 

135+75 

 
 

Медицина на трудот 2+1  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 
компетенции на здр. 
професионалци 

2+1  

79.  Проф. д-р Тања Анатомија 2+2 60+60   
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Јовановска Интерна медицина со 
нега 

2+2  

80.  
 
 Проф. Д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 

120+60 

  
Примарна здравствена 
заштита 

2+1  

Геријатрија со нега 2+1  

Трансфузиологија со 
имунологија 

2+1  

81.  
 
 
 

Проф. Д-р Изабела 
Филов 

Психијатрија со нега 2+2 

90+75 

  
Неврологија со нега 2+1  
Ургентни состојби на 
мед. грижа 

2+2  

82.  

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Meдицинска етика 2+2 

120+45 

  
Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+0  
Правни аспекти на мед. 
грижа 

2+0  

83.  
 
 

Проф. Д-р Томе Наумов 
Екологија 2+1 

60+15 
  

Основи на истражување 2+0  

84.  Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+2 
60+45 

  
Биохемија 2+1  

85.  
 
 Проф. Д-р Снежана 

Стоилова 

Исхрана и диететика 2+1 

150+75 

  
Инфектологија со нега 2+1  
Епдемиологија 2+1  
Хигиена 2+1  
Мед. статистика со мед. 
информатика 

2+1  

86.  
 
 

Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

Патологија 2+1 
60+30 

  
Онкологија и 
палијативна грижа 

2+1  
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87.  Проф. д-р Зоран 
Николовски 

Француски јазик 2+0 30+0  
 

88.  Проф.д-р Ратка 
Нешковска 

Биофизика 2+1 30+15  
 

89.  
 
 
 

Проф. д-р Емилија 
Јашовиќ Сивевска 

Гинекологија со нега 1 2+2 

120+120 

  
Гинекологија со нега 2 2+3  
Подготовка за 
родителство и 
планирање на семејство 

2+1  

90.  
 

Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

Ендокринологија 2+1 30+15  
 

91.  Доц. Д-р Лела Ивановска Англиски јазик 2+0 30+0   
92.  
 

Виш пред.м-р Елена 
Келепуровска 

Микробиологија 2+1 30+15  
 

93.  
 
 
 

Виш пред. м-р Владо 
Дамевски Анестезија, реанимација 

и интензивно лекување 
2+2 30+30  

 

94.  Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Здравствена нега 1 2+4 

120+165 

  
Здравствена нега 2 2+4  
Фармакологија 2+2  
Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1  

95.  
 
 

Пред. м-р Ана Рендевска 
Основи на радиологија 2+1 30+15  

 

96.  Пред м-р Сотир 
Николовски 
 

Акушерство 1 3+3 

150+180 

  
Акушерство 2 3+4  
Акушерство 3 2+4  
Превенција во 
гинекологија и 

2+1  
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акушерство 
97.  Пред. м-р Весна 

Трајкова 
Дерматовенерологија 2+1 30+15  

 

98.  Проф. д-р Кирил 
Лозанче 

Хирургија со нега 2+2 30+30  
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ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО 
СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на студиската програма на првциклус студии во сите години на студии 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 0 13 13 0 3 3 
2018/2019 0 14 14 0 6 6 
2019/2020 0 10 10 0 1 1 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува бројот на редовни и вонредни студенти, по пол и вкупно, по академски години, за студиската програма. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 10: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 285 60 3 738 150  180  60 
2 година 435 375 60 3 533 150  240  60 
3 година 420 295 60 3 778 150  240  60 
4 година           

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни 
активности, а врз основа на Елаборатот за организирање на студиска програма. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти на студиската програмапо прв пат во прва година во 
соодветната академска година 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 
2017/2018 16 68,06 
2018/2019 20 72,33 
2019/2020 11 77,03 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува вкупниот број на запишани студенти по прв пат во прва 
година на студиската програма по академски години,како и просечниот број на поени 
добиен при рангирањето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти на студиската програма во последните 3академски 
години 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 
2017/2018 2 
2018/2019 10 
2019/2020 9 
ВКУПНО 21 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со внесување на вкупниот број на дипломирани студенти на 
студиската програма, по академски години. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 15: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ, ПЕРИОД НА 
ДИПЛОМИРАЊЕ И ПРОСЕЧЕН УСПЕХ НА СТУДИРАЊЕ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 15 
 
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех 
на студирање во соодветната академска година на студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Акушерка 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии:тригодишни 
  Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 
на 

дипломираните 
студенти 

2017/2018 0 1 1 0 0 7,69 
2018/2019 7 0 0 2 1 7,37 
2019/2020 4 3 0 0 2 7,25 
ВКУПНО 11 4 1 2 3 7,44 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 15: Табелата се пополнува со збирни податоци за студиската програма.
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Табели за студиска програма-
Физиотерпевт 
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ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВ ЦИКЛУС 
(ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ 
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Бројна 
семестри 

Вкупенбр
ој на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 
Физиоте
рапевт 

2007 6 45 9  10 5 14 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 1: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
:  
 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф.д-р Ратка Нешковска  X  53  
3. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
4. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  
5. Проф. д-р Кирил Лознче  Х  60  
       

 ВКУПНО: 1 4  55,6 100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
4. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
5. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

6. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

7. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
8. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
9. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

 ВКУПНО: 3 4  57,14 100% 
 Вонреден професор      

1.       
2.       
3.       
 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      



 97

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X    
 ВКУПНО:  1   100% 

 Виш предавач      
1. Виш пред. д-р Билјана 

Степановска 
 X  52  

2. Виш пред. д-р Гордана 
Белчевска 

 Х  53  

3. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

X   60  

4. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39  

 ВКУПНО: 1 3  51 100% 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Предавач      
3. Пред. м-р Ангелина 

Чокузовска 
 X         40  

8. Пред. м-р Весна Трајкова  X  39  
 ВКУПНО:  2  39,5 100% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
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 Помлад асистент      
1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академскии неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски годинина 
студиската програма 
 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 5 2 / / 1 / 6 5 5 2 2 / / / / / 19 9 10 7 
2018/19 5 2 / / 1 / 7 6 4 1 2 / / / / / 19 9 10 7 
2019/20 5 2 / / 1 / 7 6 4 1 2 / / / / / 19 9 10 10 
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Објаснување: x- вкупен број на лица на студиската програма, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други високообразовни 
институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y-број на лица вработени на неопределено и определено време; 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИНА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина студиската програма, запишани во сите години на студии во соодветната академска година со 
бројот на наставницина студиската програма 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 3: 
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Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти по 
наставник 

2017/2018 10 127 12,7 
2018/2019 9 106 11,7 
2019/2020 9 108 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 4: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

99. 
 

Прод. Д-р Домника 
Рајчановска 

Педијатрија 2+1 

150+90 

  
Спортска  медицина 2+2  
Медицина на трудот 2+1  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 
компетенции на здр. 
професионалци 

2+1  
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100. 

Проф. д-р Тања 
Јовановска 

Анатомија 2+2 

120+90 

  

Интерна медицина со 
ревматологија 

2+2  

Алтернативна медицина 2+1  
Современи 
дијагностички методи 

2+1  

101. 
 
 
 

Проф. Д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 

150+90 

  
Геријатрија  2+1  
Протетика и ортотика 2+2  
Медицинска масажа 2+1  
Балнеологија 2+1  

102. 
 
 Проф. Д-р Изабела 

Филов 

Психијатрија 2+1 

90+60 

 
 

Неврологија 2+2  
Ургентни состојби на 
мед. грижа 

2+1  

103. 

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Етика 2+1 

120+30 

  
Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+0  
Правни аспекти на мед. 
грижа 

2+0  

104. 
Проф. Д-р Томе Наумов 

Екологија 2+1 
60+15 

  
Основи на истражување 2+0  
   

105. Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+2 
60+45 

  
Хистологија 2+1  

106. 
 
 
 
 

Проф. Д-р Снежана 
Стоилова 

Исхрана и диететика 2+1 

90+45 

  
Хигиена 2+1  

Мед. статистика со мед. 
информатика 

2+1  
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107. 

Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

Патологија 2+1 

60+30 

  
   
Онкологијаи палијативна 
грижа 

2+1  

108. Проф. д-р Зоран 
Николовски 

Француски јазик 2+0 30+0  
 

109. Проф.д-р Ратка 
Нешковска 

Биофизика 2+2 30+30  
 

110. Доц. Д-р Лела Ивановска Англиски јазик 2+0 30+0   
111. Виш пред.д-р Билјана 

Степановска 
Медицинска 
рехабилитација 

2+1 
60+30 

 
 

Работна и окупациона 
терапија 

2+1  

112. 
 
 

Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

Ортопедија со 
травматологија 

2+2 
60+45 

 
 

Третман на болка 2+1  
113. 
 
 
 

Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Здравствена нега  2+4 

120+105 

  
Фармакологија 2+1  
Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1  

114. Пред. м-р Ангелина 
Чокузовска 

Кинезиологија 2+3 

150+210 

  
Основи на 
кинезитерапија 

2+3  

Специјална 
кинезитерапија 1 

3+4  

Специјална 
кинезитерапија 2 

3+4  

115. 
 

Виш пред. м-р Гордана 
Белческа 

Основи на радиологија 2+1 30+15  
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116. Пред. м-р Весна 
Трајкова 

Дерматовенерологија 2+1 30+15  
 

117. Проф. д-р Кирил 
Лозанче 

Хирургија 2+1 30+15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 5: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО 
СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на студиската програма на првциклус студии во сите години на студии 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 21 16 37 4 0 4 
2018/2019 14 6 20 4 0 4 
2019/2020 11 15 26 2 5 7 

 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 10: 
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Во оваа табела се внесува бројот на редовни и вонредни студенти, по пол и вкупно, по академски години, за студиската програма. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 225 60 3 678 150  240  60 
2 година 360 315 60 3 738 150  240  60 
3 година 405 270 60 3 735 150  240  60 
4 година           

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни 
активности, а врз основа на Елаборатот за организирање на студиска програма. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти на студиската програмапо прв пат во прва година во 
соодветната академска година 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 
2017/2018 41 68,73 
2018/2019 24 75,41 
2019/2020 33 71,83 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува вкупниот број на запишани студенти по прв пат во прва 
година на студиската програма по академски години,како и просечниот број на поени 
добиен при рангирањето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти на студиската програма во последните 
3академски години 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
 Студиска програма: Физиотерапевт 
 Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 
2017/2018 34 
2018/2019 24 
2019/2020 13 
ВКУПНО 68 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со внесување на вкупниот број на дипломирани студенти на 
студиската програма, по академски години. 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 15: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ, ПЕРИОД НА 
ДИПЛОМИРАЊЕ И ПРОСЕЧЕН УСПЕХ НА СТУДИРАЊЕ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 15 

 
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и 
просечен успех на студирање во соодветната академска година на 
студиската програма 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 



 111

 

Академска 
година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 
на 

дипломираните 
студенти 

2017/2018 10 12 4 5 3 6,82 
2018/2019 8 5 3 3 5 7,22 
2019/2020 5 3 1 4 0 6,86 
ВКУПНО 23 17 8 12 8 7,9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
   Единица: ВМШ 
Студиска програма: Физиотерапевт 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
 Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
: 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 15: 
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Табели за студиска програма-
Радиолошки технолог 
 
 
 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВ ЦИКЛУС 
(ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ 
 
Табела 1 
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Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Бројна 
семестри 

Вкупенбр
ој на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 

Радиоло
шки 

техноло
г 

2007 6 45 9  10 5 14 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 1: 
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Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф.д-р Ратка Нешковска  X  53  
3. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
4. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  

 ВКУПНО: 1 3  54,5 100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
2. Проф.д-р Снежана 

Михајловска 
 X  66  

3. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
4. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

5. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

6. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
7. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
8. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

 ВКУПНО: 3 5  58,25 100% 
 Вонреден професор      

1.       
2.       
3.       
 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X  38  
2. Доц.д-р Тања Блажевска  X  47  

 ВКУПНО:  2  42,5 100% 
 Виш предавач      
1. Виш пред. д-р Гордана 

Белческа Антулеска 
 X  53  



 115

2. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

X   63  

3. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39  

 ВКУПНО: 1 2  51,6 100% 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Предавач      
2. Пред.д-р Милена Јанкуловска  X    
4. Пред. м-р Ана Рендевска  X    
 ВКУПНО:     100% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Помлад асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 
 
 
 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академскии неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски годинина 
студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 4 2 / / 2 / 7 6 4 2 2 0 / / / / 19 9 10 7 
2018/19 4 2 / / 2 / 8 7 3 1 2 0 / / / / 19 9 10 7 
2019/20 4 2 / / 2 / 8 7 3 1 2 0 / / / / 19 9 10 10 
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Објаснување: x- вкупен број на лица на студиската програма, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други високообразовни 
институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y-број на лица вработени на неопределено и определено време; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 3: 



 119 

ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИНА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина студиската програма, запишани во сите години на студии во соодветната академска година со 
бројот на наставницина студиската програма 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти по 
наставник 

2017/2018 9 54 6 
2018/2019 9 61 6,7 
2019/2020 9 45 5 

 
 
 
 
 ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 4: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

118. 
 Прод. Д-р Домника 

Рајчановска 
 

Медицина на трудот 2+1 

90+45 

  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 
компетенции на здр. 
професионалци 

2+1  

119. 
Проф. д-р Тања 
Јовановска 

Анатомија 2+2 
90+75 

  
Интерна медицина 2+2  
Алтернативна медицина 2+1  

120. 
Проф. Д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 
60+30 

  
Примарна здравствена 
заштита 

2+1  
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121. 
 
 
 

Проф. Д-р Изабела 
Филов 

Судска медицина 2+1 

120+75 

  
Неврологија 2+1  
Ургентни состојби на 
мед. грижа 

2+1  

Радиолошка заштита 2+2  
122. 

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Медицинска етика 2+1 

150+45 

  
Правни аспекти на 
медицинската грижа 

2+0  

Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+0  
Санитарно еколошко 
законодавство 

2+1  

123. 
 Проф. Д-р Томе Наумов 

Екологија 2+1 
60+15 

  
Основи на истражување 2+0  

124. 
 
 

Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+2 30+30  
 

125. 
 
 
 

Проф. Д-р Снежана 
Стоилова 

Хигиена 2+1 

60+30 

  

Мед. статистика со мед. 
информатика 

2+1  

126. 
 
 

Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

Патологија 2+1 
60+30 

  
Онкологија со 
палијатвна терапија 

2+1  

127. Проф. д-р Зоран 
Николовски 

Француски јазик 2+0 30+0  
 

128. Проф.д-р Ратка 
Нешковска 

Биофизика 2+2 30+30  
 

129. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

Нуклеарна медицина 2+1 
60+30 

  
Патофизиологија 2+1  

130. Доц. Д-р Лела Ивановска Англиски јазик 2+0 30+0   
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131. Доц.д-р Тања Блажевска Радиолошка биологија 2+0 30+0   
132. 
 
 
 
 
 

Виш пред. д-р Гордана 
Белческа Антулеска 

Радиолошки методи 1 2+2 

120+120 

  
Радиолошки методи 2 2+2  
Медицинска 
ехосонографија 

2+1  

Општа радиологија 2+3  

133. 
 
 

Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

Ортопедија со 
травматологија 

2+1 30+15  
 

134. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Фармакологија 2+1 

60+30 

  
Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1  

135. Пред.д-р Милена 
Јанкуловска 

Хемија 2+1 30+15  
 

136. 
 
 
 

Пред. м-р Ана Рендевска Рентген анатомија 2+2 

120+150 

  
КТМР 2+2  
Техники на снимање 1 2+3  
Техники на снимање 2 2+3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 5: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО 
СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на студиската програма на првциклус студии во сите години на студии 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 7 12 19 3 2 5 
2018/2019 8 8 16 0 2 2 
2019/2020 4 6 10 3 1 4 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува бројот на редовни и вонредни студенти, по пол и вкупно, по академски години, за студиската програма. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 10: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 155 60 3 608   240  60 
2 година 360 315 60 3 738   240  60 
3 година 390 240 60 3 693   240  60 
4 година           

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни 
активности, а врз основа на Елаборатот за организирање на студиска програма. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти на студиската програмапо прв пат во прва година во 
соодветната академска година 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 
2017/2018 24 82.50 
2018/2019 18 69.51 
2019/2020 14 76.47 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува вкупниот број на запишани студенти по прв пат во прва 
година на студиската програма по академски години,како и просечниот број на поени 
добиен при рангирањето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти на студиската програма во последните 
3академски години 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 
2017/2018 9 
2018/2019 19 
2019/2020 12 
ВКУПНО 40 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со внесување на вкупниот број на дипломирани студенти на 
студиската програма, по академски години. 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 15: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ, ПЕРИОД НА 
ДИПЛОМИРАЊЕ И ПРОСЕЧЕН УСПЕХ НА СТУДИРАЊЕ ВО СООДВЕТНАТА 
АКАДЕМСКА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 15 

 
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на 
студирање во соодветната академска година на студиската програма 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 
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Академска 
година 

Вкупен број на дипломирани студенти  

3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

Просечен успех 
на 

дипломираните 
студенти 

2017/2018 3 3 1 0 2 7,382222 
2018/2019 4 6 2 1 6 7,127368 
2019/2020 3 0 4 0 4 7,144167 
ВКУПНО 10 9 7 1 12  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Радиолошки технолог 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација:  30.07.2020 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 15: Табелата се пополнува со збирни податоци за студиската програма.
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Табели за студиска програма-
Санитарен инженер 
 

 
 

ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВ ЦИКЛУС 
(ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ 
 



 129

Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Година 
на 

основање 

Бројна 
семестри 

Вкупенбр
ој на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 

Санитар
ен 

инженер 
2017 6 45 9  14 3 20 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 1: 
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Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Зоран Николовски X   49  
2. Проф.д-р Ратка Нешковска  X  53  
3. Проф. д-р Снежана Савоска  X  58  
4. Проф. д-р Гордана 

Димитровска 
 Х  51  

5. Проф. д-р Џулијана Томовска  Х  57  
6. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
7. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  

 ВКУПНО: 1 6  57,66 100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

3. Проф.д-р Снежана 
Михајловска 

 X  66  

4. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
5. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

6. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

7. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
8. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
9. Проф. д-р Томе Наумов X   63  

 ВКУПНО: 2 6  58,57 100% 
 Вонреден професор      

1.       
2.       
3.       
 ВКУПНО:     100% 
 Доцент      

1. Доц. Д-р Лела Ивановска  X  38  
2. Доц.д-р Тања Блажевска  X  47  



 131

3. Доц.д-р Билјана Трајковска 
 

 X  35  

 ВКУПНО:  3  40 100% 
 Виш предавач      

2. Виш пред.м-р Елена 
Келепуровска 

 X  42  

7. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39 Х 

 ВКУПНО:  2  40,5 50% 
 
 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Предавач      
1. Пред. м-р Маја Белевска  X  39  
2. Пред.д-р Милена Јанкуловска  X  44 Х 
6. Пред. м-р Светлана Поповска 

Кљусева 
 

 X  33  

7. Пред. м-р Лена Петруловска  X  60  
 ВКУПНО:  4  44 25% 
 Виш лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Помлад лектор      

1.       
2.       
 ВКУПНО:     100% 
 Предавач асистент со 

титула д-р 
     

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 Асистент докторант      

1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
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 Помлад асистент      
1.       
2.       

 ВКУПНО:     100% 
 
 
 
 
 

Во 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3:ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академскии неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски годинина 
студиската програма 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 7 2 / / 3 / 6 5 3 2 4 / / / / / 23 9 10 7 
2018/19 7 2 / / 3 / 7 6 2 1 4 / / / / / 23 9 10 7 
2019/20 7 2 / / 3 / 7 6 2 1 4 / / / / / 23 9 10 10 
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Објаснување: x- вкупен број на лица на студиската програма, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други високообразовни 
институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y-број на лица вработени на неопределено и определено време; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 3: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА 
СТУДИИ ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИНА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина студиската програма, запишани во сите години на студии во соодветната академска година со 
бројот на наставницина студиската програма 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници,вработени 

на неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
единицата, запишани 

во сите години на 
студии во соодветната 

академска година 

Број на студенти по 
наставник 

2017/2018 9 26 2,88 
2018/2019 9 34 3,77 
2019/2020 9 31 3,44 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 5 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина  

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

137. 

Прод. Д-р Домника 
Рајчановска 

Токсикологија 2+1 

120+75 

  
Медицина на трудот 2+2  
Здравствено воспитание 2+1  
Културолошки 
компетенции на здр. 
професионалци 

2+1  

138. Проф. д-р Тања 
Јовановска 
 

Анатомија 2+2 
60+45 

  
Современи 
дијагностички методи 

2+1  
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139. 
 
 
 

Проф. Д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Социјална медицина 2+1 

60+30 

  

Примарна здравствена 
заштита 

2+1  

140. 
 
 
 
 

Проф. Д-р Изабела 
Филов 

Ментална хигиена  2+1 

60+30 

  

Заштита од 
радиоактивни зрачења 

2+1  

141. 

Проф. Д-р Веселин 
Талевски 

Медицинска етика 2+1 

150+60 

  
Санитарно еколошко 
законодавство 

2+1  

Менаџмент во здравство 2+1  
Медицинска социологија 2+1  
Правни аспекти на мед. 
грижа 

2+0  

142. 
Проф. Д-р Томе Наумов 

Екологија 2+1 
90+45 

  
Основи на истражување 2+1  
Управување со отпад 2+1  

143. 
 
 

Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Физиологија 2+1 
60+45 

  

Биохемија 2+2  

144. 

Проф. Д-р Снежана 
Стоилова 

Исхрана и диететика 1 2+1 

180+135 

  
Исхрана и диететика 2 2+2  
Инфективни болести 2+1  
Епидемиологија 2+2  
Хигиена 2+2  
Мед. статистика со мед. 
информатика 

2+1  

145. Проф. д-р Зоран Француски јазик 2+0 30+0   
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Николовски 
146. Проф.д-р Ратка 

Нешковска 
Биофизика 2+2 30+30  

 

147. Проф. д-р Снежана 
Савоска 

Компјутери во 
екосистеми 

2+4 30+60  
 

148. Проф. д-р Гордана 
Димитровска 

Безбедност на храна 2+1 30+15  
 

149. Проф. Д-р Џулијана 
Томовска 

Прехранбени адитиви и 
пестициди 

2+1 30+15  
 

150. Доц. Д-р Лела Ивановска Англиски јазик 2+0 30+0   
151. Доц.д-р Тања Блажевска Радиолошка биологија 2+1 30+15   
152. Доц.д-р Билјана 

Трајковска 
 

Сензорна анализа на 
храна 

2+1 
60+30 

 
 

Основи на технологија 
на храна 

2+1  

153. 
 
 
 

Виш пред.м-р Елена 
Келепуровска Микробиологија со 

паразитологија 
2+1 30+15  

 

154. 
 
 
 

Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Медицинска психологија 
со комуникациски 
вештини 

2+1 30+15  

 

155. Пред. м-р Маја Белевска Клиничка биохемија 2+1 30+15   
156. Проф. д-р Снежана 

Михајловска 
Нуклеарна медиицна 2+1 30+15  

 

157. Пред.д-р Милена 
Јанкуловска 

Хемија 2+4 30+60  
 

158. Пред. м-р Светлана 
Поповска Кљусева 
 

Дезинфекција, 
Дезинсекција и 
дератизација 

2+4 
120+120 

 
 

Санитарна техника 2+1  
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Сузбивање на пренослви 
болести 

2+1  

159. Пред. м-р Лена 
Петруловска 

Хигиенски преглед на 
вода 

2+2 

150+120 

 
 

Предмети за општа 
употреба 

2+1  

Предучилишна и 
училишна хигиена 

2+1  

Хигиенски преглед на 
храна 

2+2  

Инспекциски надзор 2+2  
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ТАБЕЛА БРОЈ 10:СТРУКТУРА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ПРВЦИКЛУС СТУДИИ ВО 
СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ 
 
Табела10 
 
Структура на запишани студенти на студиската програма на првциклус студии во сите години на студии 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Редовни Вонредни 
Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 11 8 19 2 4 6 
2018/2019 8 13 21 2 3 5 
2019/2020 1 5 6 1 1 2 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува бројот на редовни и вонредни студенти, по пол и вкупно, по академски години, за студиската програма. 

11ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 10: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 11: АНГАЖИРАНОСТ НА СТУДЕНТОТ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, ИНДИВИДУАЛНО УЧЕЊЕ И 
КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити на студиската програма 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Студиска 
година 

Предавања Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка 
на 

дипломска 
работа 

Пракса Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 390 285 60 3 738 150  180  60 
2 година 390 330 60 3 783 150  240  60 
3 година 390 255 60 3 708 150  240  60 
4 година           

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни 
активности, а врз основа на Елаборатот за организирање на студиска програма. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12:БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА 
ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
Број на запишани студенти на студиската програмапо прв пат во прва година во 
соодветната академска година 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 
2017/2018 25 59,40 
2018/2019 26 70,19 
2019/2020 8 71,13 

 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесува вкупниот број на запишани студенти по прв пат во прва 
година на студиската програма по академски години,како и просечниот број на поени 
добиен при рангирањето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 14: ВКУПЕН БРОЈ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на дипломирани студенти на студиската програма во последните 
3академски години 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Студиска програма: Санитарен инженер 
Универзитетски/стручни студии: стручни 
Тригодишни/четиригодишни студии: тригодишни 
Академска година: 2017-2020 
     Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Академска 
година 

Број на 
дипломирани 

студенти 
2017/2018 0 
2018/2019 0 
2019/2020 0 
ВКУПНО 0 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со внесување на вкупниот број на дипломирани студенти на 
студиската програма, по академски години. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 
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Табели- втор циклус збирни 
за цела единица 
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ТАБЕЛА БРОЈ 1: ПРИКАЗ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТОР ЦИКЛУС 
(ПОСЛЕДИПЛОМСКИ) СТУДИИ  
 
Табела 1 
 
Приказ на студиските програми на втор циклус (последипломски) студии 
 

 
                                                                     Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017-2020 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив на 
студиската 
програма 

Годи
на на 
осно
вање 

Број на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 
во работен 
однос на 

неопределено 
време 

во работен 
однос на 

определено 
време 

ангажирани 
наставници М Ж 

1. 
Специјализација 

за биохеиски 
анализи 

2012/
2013 

2 12 5 0 5 6 4 

2. 
Специјализација 

за интензивна 
нега 

2012/
2013 

2 10 8  4 5 7 

3. 

Специјализација 
за компјутерска 
томографија и 

магнетна 
резонанца 

2014/
15 

2 8 0 0 5 3 2 

4. 
Специјализација 

за ментално 
здравје 

2012/
2013 

2 10 7 0 0 2 5 

5. 

Специјализација 
за 

рехабилитација 
во неврологија 

2012/
2013 

2 9 7  1 3 5 

6. 
Семејна и 

патронажна 
грижа 

2012/
2013 

2 10 7  2 3 6 

7. 

Специјализација 
за хирургија, 
ортопедија и 

травматологија 

2012/
2013 

2 7 7  2 5 4 

 
 
 
 
 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 1: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 2: СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА 
НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
 
Табела 2 
 
Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017-2020 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 

 

Ред. 
бр. 

Категорија на звања 

 
Пол 

 
Вкупно 

Процент со 
научен 
степен 

Доктор на 
науки 

М Ж Број 
Просечна 
старост 

 Редовен професор      
1. Проф. д-р Деан Илиев X     
2. Проф. д-р Валентина Гулевска  X    
3. Проф. д-р Зоран Трајчевски X     
4. Проф. д-р Снежана Стоилова  X  59  
5. Проф. д-р Јованка Тутеска  X  57  

 ВКУПНО: 2 3   100% 
 Професор на висока стручна 

школа 
     

1. Проф.д-р Петар Стефановски X   56  
2. Проф. д-р Тања Јовановска  X  56  
3. Проф. д-р Викторија 

Продановска Стојчевска 
 X  46  

4. Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

 X  60  

5. Проф. д-р Изабела Филов  X  53  
6. Проф. д-р Веселин Талевски X   66  
7. Проф. д-р Томе Наумов X   63  
8. Проф. Д-р Миле Миќуновиќ X     
9. Проф. д-р Снежана 

Михајловска 
Х     

 ВКУПНО: 5 4   100% 
 Вонреден професор      

1. Вонр. проф. д-р Мила 
Арапческа 

X     

2.       
3.       
 ВКУПНО: 1    100% 
 Доцент      
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 ВКУПНО:  3   100% 
 Виш предавач      

1. Виш пред. д-р Гордана 
Белческа 

 X  52  

2. Виш пред. м-р Владо 
Дамевски 

X   63  

3. Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

 X  39  

 ВКУПНО: 1 2   66,66% 
 Предавач      

1. Пред. м-р Ана Рендевска х     
       
       
       
 ВКУПНО: 1 0   0% 

 
 
 
 
 
 
Во оваа табела се внесуваат збирни податоци од сите студиски програми на втор 
циклус во рамките на единицата. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 2: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 3: ВКУПЕН БРОЈ НА АКАДЕМСКИ И НЕАКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ АКАДЕМСКИ ГОДИНИ  
 
Табела 3 
 
Вкупен број на академски кадар и неакадемски кадар на неопределено и определено време во последните три академски 
години 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
                                                                   Единица: Висока медицинска школа 
                                                              Академска година: 2017-2020 
                                                                                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

  
Вкупен број на лица (x) и број на лицавработени на неопределено и определено време (y) 

 
 
 

Акад. 
година 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Професори на 
висока стручна 

школа 

Виши 
предавачи 

Предавачи-
асистенти со 
титула д-р 

Виши 
лектори 

Соработнички звања  
и друг соработнички 

кадар 

Вкупен  
број на 

академски 
кадар 

Вкупен број на 
административни 

службеници и 
помошно – 

технички лица 
x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

2017/18 5 2 1 0 0 0 8 5 4 2 0 0 0 0 0 0 18 9 11 8 
2018/19 5 2 1 0 0 0 9 6 3 1 0 0 0 0 0 0 18 9 10 7 
2019/20 5 2 1 0 0 0 9 6 3 1 1 0 0 0 0 0 19 9 10 10 

Објаснување: x- вкупен број на лица на студиските програми од втор циклус, вклучувајќи ги и ангажираните лица кои се од други 
високообразовни институции во УКЛО, вон УКЛО и од странство;y- број на лица вработени на неопределено и определено време; 
 
 ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 3: Во оваа табела се внесуваат податоци за сите студиски програми од втор циклус во рамките на 

единицата, за сите три академски години. 
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: СООДНОС НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ НА ЕДИНИЦАТА, ЗАПИШАНИ ВО СИТЕ ГОДИНИ НА СТУДИИ ВО 
СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА СО БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА 
 
Табела 4 
 
Сооднос на бројот на студентина единицата, запишани во соодветната академска 
година со бројот на наставници на високообразовната институција 
 

 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Академска година: 2017-2020 
    Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Академска 
година 

Вкупен број на 
наставници, 
вработени на 

неопределено и 
определено време 

Број на студенти на 
студиската програма, 

во соодветната 
академска година 

Број на студенти 
по наставник 

2017/2018 9 33 3.66 
2018/2019 9 48 5.33 
2019/2020 9 62 6.88 

 
 
 
 
 
Оваа табела се пополнува за целата единица, со збирни податоци од сите студиски програми на втор циклус, по академски години.  

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 4: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 6: НАСТАВНИЦИ, НАСТАВНИ ДИСЦИПЛИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ 
 
Табела 6 
 
Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 
 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017-2020 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Ред. 
бр. 

Наставник и звање  
(име и презиме) 

Наставни дисциплини 
на наставникот на 

студиските програми 
од втор циклус на 

Единицата 

Фонд на 
часови по 
наставна 

дисциплина 

Вкупен 
фонд на 
часови 

Научна област на 
наставната 

дисциплина според 
Класификација 

Наслов на докторатот и 
научна област во која е 

стекнат докторат според 
Класификација 

1.  
Проф. д-р Викторија 
Продановска Стојчевска 

Хематологија - одбрани 
поглавја 
 

2+4 

 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Мускулоскелетни 
пореметувања кај 
работници на компјутер 

Синдром на болка 2+2  
Домашна нега и 
помош во домот 

2+2 
 

Културолошки 
компетенции на 
здравствените 
професионалци 

2+2 

 

Рехабилитациони 
методи во 
неврологија 

2+3 
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Интензивна нега во 
педијатрија и 
неонатологија 

2+2 
 

Културолошки 
компетенции за 
здравствените 
професионалци- 
одбрани поглавја 

2+2  

Хематолошки анализи 
 

2+2  

Јавно здравствени 
аспекти на ментални 
растројства 

2+2  

Психогеријатрија 
 

2+2  

Културолошки и 
структурни 
компетенции на 
здравствените 
професионалци-
одбрани поглавја 

2+2  

Примарна здравствена 
заштита и семејна 
медицина со нега 

2+3 
 

Подготовка за 
родителство и 
планирање на 
семејство-одбрани 
поглавја 

2+2 

 

Здравствена заштита на 
мајка и дете 

2+3 
 

2.  Проф. д-р Изабела Ургентни состојби и 2+3   Стручен назив 
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Филов реанимација на болни 
во интензивна нега 

 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Проценка на ризикот од 
насилство помеѓу лицата 
со ментални растројства 

Ургентини состојби во 
примарна здравствена 
заштита 

2+2 
 

Менаџирање на 
најчести акутни и 
хронични состојби 

2+3 
 

Домашна нега и помош 
во домот 

2+2 
 

Исхрана и диететика 
(одбрани поглавија) 

2+2 
 

Интензивна нега на 
невролошки болен 

2+2 
 

Општа и специјална 
психопатологија 
 

2+3 
 

Ментално здравје во 
заедницата (стигма и 
легислатива) 
 

2+3 

 

Клиничка 
неврологија 

2+3 
 

Дијагностички 
методи во 
неврологија 

2+2 
 

Здравствена негаво 
процесот на 
рехабилитација  кај 
невролошки болен 

2+2 

 

Психогеријатрија 
 

2+2 
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Здравствена нега и 
третман на 
психијатриски 
растројства 
 

2+3 

 

Јавно здравствени 
аспекти на ментални 
растројства 

2+2 

 

3.  
Проф. д-р Домника 
Рајчановска 

Хематологија - одбрани 
поглавја 
 

2+4 

 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Епидемилошка студија 
за растројствата во 
однесувањето и 
емоциите кај деца од 
предучилишна возраст 

Спортска медицина 2+2  
Постоперативна 
рехабилитација на 
хирушки пациенти 

2+3 
 

Домашна нега и помош 
во домот 

2+2 
 

Културолошки 
компетенции за 
здравствените 
професионалци- 
одбрани поглавја 

2+2  

Хематолошки анализи 
 

2+2  

Клиничка биохемија - 
одбрани поглавја 
 

2+6  

Интензивна нега во 
педијатрија и 
неонатологија 

2+2 
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Апаратииинструменти 
воинтензивна нега 

2+2 
 

Културолошки и 
структурни 
компетенции на 
здравствените 
професионалци - 
одбрани поглавја 

2+2 

 

Стрес, раководење со 
стрес и ментални 
растројства 

2+2  

Здравствена заштита на 
мајка и дете 

2+3 
 

Примарна здравствена 
заштита и семејна 
медицина со нега 

2+3 
 

4.  
Проф. Д-р Тања 
Јовановска 

Интрахоспитални 
инфекции 

2+3 

 

 
 

Соматска медицина и 
ментално здравје 

2+2  

Проценка на 
функционалната 
способност и 
квалитетот на живот 

2+3 

 

Работна терапија на 
заболувања во 
ортопедија 

2+2 
 

Проценка на 
функционална 
способност и квалитет 
на живот  
 

2+2 

 



 155 

   
Дијагностички методи 
во неврологија 

2+2 
 

Рехабилитациони 
методи во неврологија 

2+3 
 

Менаџирање на 
најчести акутни и 
хронични состојби 

2+3 
 

Палијативна нега 2+2  
Ургентни состојби во 
примарна здравствена 
заштита 

2+2 
 

5.  Проф. д-р Томе Наумов 

  Методологија на 
истражување 

2+2 

 

 
Стручен назив 
Доктор на социолошки 
науки  
Наслов на одбранета 
докторска дисертација:: 
Еколошката свест на 
мадината во Р. 
Македонија 

Етички и правни 
проблеми во 
медицината 

2+2 

 

6.  

Виш пред. Д-р Гордана 
Ристевска Димитровска 

Основи на исхрана и 
терапија во интензивна 
нега 

2+3 

 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Депресија и квалитет на 
живот кај жени болни од 
рак на дојка 

Интензивна нега на 
невролошки болен 

2+2 
 

Терапија и нега на 
ургентни состојби во 
онкологијата 

2+2 
 

Домашна нега и помош 
во домот 

2+2 
 

Палијативна нега 2+2  
Подготовка за 2+2  
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родителство и 
планирање на 
семејство-одбрани 
поглавја 
Здравствена нега и 
третман на 
психијатриски 
растројства 

2+3  

Здравствена нега кај 
невролошки болен 

2+2 
 

Клиничка неврологија 2+3  
Стрес, раководење со 
стрес и тераписка 
комуникација 
 

2+2  

Општа и специјална 
психопатологија  
 

2+3  

Синдром на болка 2+2  
Ментално здравје во 
заедницата 
 

2+3  

Соматска медицина и 
ментално здравје 
 

2+2  

7.  

Виш пред. М-р Владо 
Дамевски 

Ургентни состојби и 
реанимација на болни 
во интензивна нега 

2+3 

 

 
Стручен назив 
-Магистер на медицински 
науки 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 
Спинална анестезија со 
изборен, хипербарен, 

Апаратииинструменти 
воинтензивна нега 

2+2 
 

Протоколи за магнетна 
резонанца 

2+2 
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Основи на КТ и МР 
патологија 

1+2  
хипобарен и комерцијален 
бупивакаин за 
трансуретрална ресекција 
на простатта – 
компаративно испитување 

Рехабилитација на 
пациенти на ортопедија 
и травматологија 

2+3 
 

Рехабилитација во 
интензивна нега 

2+2 
 

8.  

Виш пред. Д-р Гордана 
Белческа 

Физички принципи 
на комјутеризирана 
томографија 

2+2 

 

 
 

Протоколи за 
компјутеризирана 
томографија 

2+4 
 

Основи на КТ и МР 
патологија 

1+2 
 

Контрасни средства за 
КТ и МР 

1+2 
 

9.  
Проф. Д-р Дејан Илиев 

  Методологија на 
истражување 

2+2   
 

10.  
Проф. Д-р Валентина 
Гулевска 

Етички и правни 
проблеми во 
медицината 

2+2 
  

 

11.  

Вонр. Проф д-р Мила 
Арапческа 

Биохемија - одбрани 
поглавја 
 

2+6 

 

 
 

Биохемиски анализи и 
методи 
 

2+2 

 

Ензимолошки анализи 2+2 
12.  Проф. Д-р Миле 

Миќуновиќ 
Физички принципи на 
магнетна резонанца 

2+4 
  

 



 158 

КТ и МР анатомија 1+2  
13.  

Проф. Д-р Петар 
Стефановски 

Биохемиско-
молекуларнииспитувањ
анатумори 
 

2+2 

 

 

Стручен назив 
-Доктор по медицински 
науки 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација::  
Прогностичких 
дејавнику при саркомих 
меких ткив 

Ендокринолошки 
анализи и тумор 
маркери 
 

2+2  

Имунолошки тестови и 
техники на нуклеински 
киселини 

2+2  

Терапија и нега на 
ургентни состојби во 
онкологијата 

2+2 
 

14.  

Проф. Д-р Зоран 
Трајчевски 

Физички принципи 
на магнетна 
резонанца 

2+4 

 

 
 

Контрасни средства 
за КТ и МР 

1+2 
 

Протоколи за 
компјутеризирана 
томографија 

2+4 
 

Подготовки и методи 
на КТ и МР преглед 

1+2 
 

15.  

Проф. д-р Веселин 
Талевски 

Етички и правни 
проблеми во 
медицината 

2+2 

 

 
Стручен назив 
Доктор на социолошки 
науки  
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Хуманизмот и 
медицината 

Методологија  на 
истражување 2+2  
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16.  

Проф. Д-р Снежана 
Стоилова 

Интрахоспитални 
инфекции 

2+3 

  

Стручен назив 
- Доктор по медицински 
науки 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Епидемиолошка студија 
ризик фактора код 
професионално 
експонираних лица на 
угљену прашину 

17.  

Проф. Д-р Јованка 
Тутеска 

Биохемија - одбрани 
поглавја 

2+6 

 

 
Стручен назив 
-  доктор по биолошки 
науки  
Наслов на одбранета 
докторска 
дисертацијаЕфектот на 
екстракт од  
HELLEBORUS ODORUS 
WALDST. ET.KIT. врз 
некои биохемиски 
параметри кај свињи со 
мускулна дистрофија 

Биохемиски анализи и 
методи 

2+2 
 

   
Ензимолошки анализи 
 

2+2 
 

 

Имунолошки тестови и 
техники на нуклеински 
киселини 

2+2 

 

18.  

Проф. Д-р Снежана 
Михајловска 

Ендокринолошки 
анализи и тумор 
маркери 
 

 

 

 

Стручен назив 
- Доктор по медицински 
науки 
Наслов на одбранета 
докторска дисертација: 
Допринос во новата 
класификација на 
вродените аномалии кај 
надворешните полни 
органи 

Биохемиско-
молекуларнииспитувањ
анатумори 
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19.  

Пред. М-р Ана 
Рендевска 

Протоколи за 
магнетна резонанца 

2+2 

 

 
Стручен назив 
 
 
Наслов на одбранет 
магистерски труд: 
Мерење на 
задоволството на 
пациентите од 
понудените здравствени 
услуги, како предиктор 
за решавање на 
најважните проблеми во 
македонскиот 
здравствен систем 

Подготовки и методи 
на КТ и МР преглед 

1+2 
 

КТ и МР анатомија 1+2  
Физички принципи на 
комјутеризирана 
томографија 

2+2 
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ТАБЕЛА БРОЈ 9: РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА ПРЕКУ НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА (НА ПРИМЕР: ТЕРЕНСКА НАСТАВА, 
ПРОЕКТИ, ПОСЕТА И ДРУГО) 
 
Табела 9 
 
Реализирање на настава преку надворешна соработка (на пример, теренска настава, проекти, посета и друго) 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017-2020 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
:  
 
 
 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 
Стопанство Х Хоспис Сју Рајдер Битола 

Центар за ортотика и протетика ,,Славеј,, Скопје 
Владини институции   
Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа X Јавно комунално претпријатие, Јавно претпријатие за 

водоснабдување 
Невладини организации Х  
Професионални организации  Х Клиничка болница Битола; Институт за јавно 

здравје; Здравствен дом; Дом за доенчиња.  
Геријатриска болница-Сју Рајдер Битола 
Спец.болница Св.Еразмо-Охрид 
Старски дом 
Центар за Јавно здравје 
ЈЗУ Психијатриска болница Битола 

Образовни / воспитно-образовни институции Х Хоспис Сју Рајдер Битола 
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Центар за ортотика и протетика ,,Славеј,, Скопје 
Друго   
 
Табела 11 
 
Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017-2020 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 

Студиска 
година 

Предавања Менторство Вежби Консултации Испити 
Вкупно 
контакт 
часови 

Самостојно 
учење 

Изработка на 
магистерски 

труд 
Пракса 

Вкупно 
часови 

Вкупно 
кредити 

1 година 180  225 60 3  150  600  60 
2 година            
            
            
            
            
*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по одделни активности 
 
 
 
 
Табелата се однесува за сите студиски програми на втор циклус на студии. 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 11: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 12: БРОЈ НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА 
ЕДИНИЦАТА ВО СООДВЕТНАТА АКАДЕМСКА ГОДИНА 
 
Табела 12 
 
 
Број на запишани студенти во прва година на единицата во соодветната 
академска година 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медиицнска школа 
                                                                     Академска година: 2017-2020 

                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 
 

Генерација 
Број на 

запишани 
студенти 

2017/2018 11 

2018/2019 14 

2019/2020 10 
 
 
 
 
 
Табелата се однесува на сите студиски програми на втор циклус студии во рамки на 
единицата.

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 12: 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ВКУПЕН БРОЈ НА ОДБРАНЕТИ 
МАГИСТЕРСКИ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУДОВИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ 
 
Табела 14 
 
Вкупен број на одбранети магистерски/специјалистички трудови во последните 
три академски години 
 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медиицнска школа 

                                                                     Академска година: 2017-2020 
                         Датум на самоевалуација: 30.07.2020 

 
 
 

Академска 
година 

Број на одбранети 
магистерски трудови 

Број на одбранети 
специјалистички трудови 

2017/18 0 20 

2018/19 0 17 

2019/20 0 2 

ВКУПНО 0 29 

 
 
 
 
 
Табелата се пополнува со внесување на вкупниот број на одбранети 
магистерски/специјалистички трудови на сите студиски програми од втор циклус, на 
целата единица

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 14: 
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Збирни табели 
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ТАБЕЛА БРОЈ 1: ДИДАКТИЧКИ ПРОСТОР 
 
Табела 1 
 
Дидактички простор 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
 Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/2020 
    Датум на самоевалуација:31.07.2020 
 
 

Видови на дидактички простор Број 
Површина 

во m2 

Вкупен 
капацитет 
на седишта 

Објект/објекти (односно соодветен простор)    
Амфитеатри  2 257м2 160 
Предавални 2 88м2 46 
Простории за изведување нумерички вежби  /   
Компјутерски училници  1 30м2 4 
Лаборатории за изведување експериментални 
(практични) самостојни вежби  

2 50м2 20 

Лаборатории за изведување аудио-визуелни самостојни 
вежби 

/   

Демонстрациони лаборатории /   
Лаборатории за изведување современа научно-
истражувачка дејност 

/   

Основни и средни учлилишта за изведување 
хоспитации по предметот методика 

/   

Кабинети за наставно-научен кадар 2 71м2 30 
Друго (да се наведе) /   

ВКУПНО: 9   
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ТАБЕЛА БРОЈ 2: ВИДОВИ ОПРЕМА 
 

 
 

Опременост Број 
Вкупен капацитет 

на седишта 

Амфитеатри со современа 
аудио-визуелна опрема:  

графоскоп   
екран   
видео бим 2  
микроскоп   
Смарт табла 1  
   

Предавални со современа 
аудио-визуелна опрема:  

графоскоп   
екран   
видео бим 1  
микроскоп   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ТАБЕЛА БРОЈ 3: ОПРЕМЕНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Табела 3 

 
Видови опрема 
 

 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Висока медицинска школа 
                                                               Академска година: 2017/18, 2018/19,2019/2020 

     
   Датум на самоевалуација:31.07.2020 
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Опременост на компјутерски лаборатории 
 

 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Академска година: 2017/18,2018/19,2019/20 
                       Датум на самоевалуација: 31.07.2020 
 
 

Вид на опрема Број 

Број на компјутери 22 

Интернет приклучоци (вкупно)  

ЛЦД проектори  

Скенери 1 

Печатачи 8 

Друго (да се наведе)  
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ТАБЕЛА БРОЈ 4: ПРИСТАП ДО ИНТЕРНЕТ 
 
Табела 4 
 
Пристап до Интернет 
 
 
Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: Висока медицинска школа 
Академскагодина: 2017/18,2018/19,2019/20 
    Датумнасамоевалуација: 31.07.20202 
 

Карактеристики на Интернет приклучоци Број 

Вкупен број на Интернет мрежни приклучоци  

Број на Интернет приклучоци за: 

студенти  

академски кадар  

администрација  

библиотека  
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: ПОДАТОЦИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА 
 
Табела 6 
 
Податоци за библиотеката 
 

 
                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 
     Единица: ВМШ 
Академска година: 2017-2020 
                       Датум на самоевалуација: 30.07.2020 
 
 

Карактеристики на библиотечниот фонд Број 

Број на книги набавени во 
последните 3 години 

домашни 
 

странски  

Вкупен број на списанија на 
целата единица  во последните 3 
години 

домашни  

странски 
 

Број на компјутери во библиотеката 2 

Приклучоци на библиотеката со Интернет  

Апарати за фотокопирање 1 

Печатачи 1 
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Резултати од анкетата на студентите спроведена 2019/2020 
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Спроведената анкета на Високата медицинска школа  со која се оценува реализацијата на 

наставно-образовната дејност на академскиот кадар, беа вреднувани од страна на студентите со 

скала од 1 (најниска оцена) до 5 (највисока оцена). Резултатите од спроведените анкети 

(просечните оцени по прашање) за студиските програми се во прилог. 
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Преглед на анкета за студиска програма  

 

1. Не / Воопшто не се согласувам 

2.  Главно не се согласувам  

3      Ниту се согласувам, ниту не се согласувам  

4 Главно се согласувам  

5    Да / Во целост се согласувам 

 

 
1. Програмата е современа и атрактивна  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 20.83% 4.17% 18.06% 12.5% 37.5% 3.44776 2.52374 

 

 

2.Програмата овозможува стекнување соодветни знаења и вештини, во согласност со 
стручниот профил  

 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 19.44% 8.33% 12.5% 18.06% 34.72% 3.43284 2.46133 

 

 

3. Програмата овозможува стекнување на применливи и практични знаења  

 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 19.44% 9.72% 12.5% 19.44% 31.94% 3.37313 2.41927 

 

4.Постои логичен редослед и поврзаност на предметите, според студиските години  

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 19.44% 9.72% 12.5% 19.44% 31.94% 3.37313 2.41927 
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5. Нема непотребно повторување на наставниот материјал кај некои предмети  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 15.28% 12.5% 12.5% 16.67% 36.11% 3.49254 2.31434 

 

 
6. Нема потреба од дополнителни содржини за оформување на стручниот профил  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

68 18.06% 6.94% 13.89% 22.22% 33.33% 3.48529 2.28336 

 

 

 
7. Наставата е соодветно организирана  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

66 23.61% 4.17% 12.5% 19.44% 31.94% 3.34848 2.59977 

 

 
8. Предавањата се квалитетни  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 18.06% 9.72% 12.5% 23.61% 29.17% 3.38806 2.27137 

 

 
9. Вежбите се квалитетни  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 18.06% 13.89% 18.06% 11.11% 31.94% 3.26866 2.38128 

 

 
10. При реализацијата на колоквиумите и испитите се запазува регуларноста (навремено 
започнување и завршување, евиденција на присутните студенти, проверка на исполнетоста на 
условите за полагање на испит)  

Број на 1  2  3  4  5  Пондерирана Стандардна девијација на 
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одговори просечна оценка оценката 

68 18.06% 6.94% 9.72% 25% 34.72% 3.54412 2.31146 

 

 
11. Практичниот дел од програмата е соодветно застапен  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 26.39% 9.72% 11.11% 16.67% 29.17% 3.13433 2.6938 

 

 
12. Практичниот дел од програмата ме оспособува за практична работа  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

68 27.78% 8.33% 15.28% 11.11% 31.94% 3.11765 2.76207 

 
 
 
13. За студиската програма постои соодветна основна и дополнителна литература  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 19.44% 5.56% 16.67% 20.83% 30.56% 3.40299 2.30484 

 
 
14. Студиската програма ги исполнува моите очекувања  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

68 22.22% 11.11% 19.44% 11.11% 30.56% 3.17647 2.47586 

 
 
15. Студентите се адекватно информирани  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

67 23.61% 9.72% 16.67% 13.89% 29.17% 3.16418 2.53324 

 
 
16. Службата за студентски прашања ги задоволува потребите на студентите  
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 
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67 20.83% 9.72% 19.44% 11.11% 31.94% 3.25373 2.46495 

 
 
17. Техничката опременост е соодветна (училници, лаборатории и опрема, библиотечни 
ресурси, компјутери, професионални софтвери)  
 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

66 27.78% 2.78% 12.5% 19.44% 29.17% 3.21212 2.72354 

 
 
18. Просторните услови одговараат на потребите на наставата  
 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

66 18.06% 5.56% 15.28% 23.61% 29.17% 3.43939 2.21935 

 
 
19. Студентите се почитувани и нивните права се заштитени  
 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

66 22.22% 6.94% 15.28% 19.44% 27.78% 3.25758 2.44033 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА  

Самоевалуација на наставен кадар 
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1. Не / Воопшто не се согласувам 

2. Главно не се согласувам  

3. Ниту се согласувам, ниту не се согласувам  

4. Главно се согласувам  

5 Да / Во целост се согласувам 

 

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата  
 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

610 11.67% 4.09% 10.91% 12.27% 53.48% 3.99344 2.01309 

 

2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите  

 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

600 10.3% 6.21% 10.76% 12.88% 50.76% 3.96333 1.97194 

 
 

3. Наставникот користи современи методи на наставна работа  
 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

596 12.58% 4.55% 10.61% 13.64% 48.94% 3.90604 2.1088 

4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

590 11.82% 5% 10.45% 13.18% 48.94% 3.92203 2.07541 

 

 

5. Наставникот стимулира дополнителна активност кај студентите 
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Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

590 11.82% 5% 10.45% 13.18% 48.94% 3.92203 2.07541 

6. Дополнителните активности се о функција на зголемување и проширување на знаењата 
од предметот 

 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

595 12.27% 5.15% 11.21% 14.09% 47.42% 3.87899 2.09308 

7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

594 13.03% 4.09% 8.79% 13.18% 50.91% 3.94276 2.14849 

 

8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

593 13.01% 3.48% 10.59% 14.37% 48.26% 3.90725 2.11132 

 

9. Наставникот применува современи технологии во реализација на наставата 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

593 11.82% 4.09% 12.27% 11.82% 49.85% 3.93255 2.05625 

 

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

592 10.89% 4.54% 9.98% 12.86% 51.29% 3.99493 1.98475 

 

11. Наставникот е отворен и достапен за консултации со студентите 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 
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591 11.8% 3.78% 9.98% 10.89% 52.95% 4 2.06441 

 
 

12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и 
предвидената основна литература 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

48 12.5% 7.14% 12.5% 14.29% 39.29% 3.70833 2.21099 

 
 

13. Содржината и срруктурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат 
објективно оценување 
 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

45 14.29% 5.36% 7.14% 10.71% 42.86% 3.77778 2.49495 

 
 

14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 

Број на 

одговори 

1  2  3  4  5  Пондерирана 

просечна оценка 

Стандардна девијација на 

оценката 

48 16.07% 7.14% 7.14% 10.71% 44.64% 3.70833 2.59397 
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Прилог 3 – Акциски план и капацитет за промени 
 
ЗАБЕЛЕЖАНИ СЛАБОСТИ ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 
Слабо организирана научно истражувачка 
работа 

Акредитација на методи на апаратите за 
хемиско броматолошко токсиколошко 
испитување; 
Обезбедување на средства од сопствени и 
други извори 
Работа на апликации за научно истражувачки 
проекти за различни програми. 

Слаба просторна опременост за современ 
начин на изведување на настава 

Инвестициски зафати за проширување на 
просторните услови преку користење на 
национални извори на средства и изработка на 
проекти 

Доминарање на фронтална форма на настава Стимулирање за интерактивна форма на 
настава преку осовременување на 
технологијата 
Инвестирање во развој на други интерактивни 
форми на настава преку обуки на наставниот 
кадар организирани од партнерските 
Универзитети 

Отсуство на континуирана едукација на 
дипломираните студенти 

Подготовка на методологија за вклучување во 
алумни мрежа 
Редовна организација на КМЕ за здравствени 
професионалци 

Недостаток од соработнички кадар Тековно испраќање и ажурирање на барања до 
надлежните институции 

Ниско ниво на познавање на странски јазици 
кај студентите 

Реализација на промотивни активности и 
организирање на курсеви за изучување на 
странски јазици за студентите 

Недостаток на сопствена здравствена дејност Поднесување на иницијатива за промена на 
законската регулатива во Законот за високо 
образование и Законот за здравствена заштита 

 
 


