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ВОВЕД 
 

 Процесот на самоевалуација на единиците во рамките на Универзитетот “Св 

Климент Охридски” Битола е обврска која произлегува од Законот за високо образование. 

На Ветеринарен факултет Битола, тој процес беше спроведен врз основа на анализа и 

оценување на квалитетот на високообразовната дејност преку континуирано следење и 

оценување на активностите кои се вклучени во реализација на понудените студиски 

програми, како и анализа и оценка на академскиот кадар. Ваквата проценка е спроведена 

следејки ги упатствата и претходно утврдените правила усвоени од надлежните органи.  

Предмет на евалуацијата, како дел од системот за обезбедување на квалитет во 

високото образование, се сите активности поврзани со наставната, научно-истражувачката 

и апликативната дејност во високообразовниот процес, управувањето со сите сегменти во 

процесот на реализација на дејностите, финансирањето, како и сите академски активности 

кои се императив за развој на високообразовниот процес на единицата. Процесот на 

самоевалуација, преку одговорна детална анализа, обработка и контрола на сите податоци 

и факти во рамките на Ветеринарен Факултет, има за цел да даде реална слика на сите 

предности и недостатоци во реализацијата на високообразовната дејност. Ваков пристап 

би обезбедил и приказ за квалитетот на реализација на дејноста како и можност за 

согледување на капацитетите за подобрување на истата. За реализација на процесот на 

самоевалуација, назначената комисија за самоевалуација на Ветеринарен Факултет 

Битола,  изготви план на активности кој се реализира преку примена на методологијата на  

SWOT анализа кој ќе послужи како основа за согледување на предностите, слабостите, 

заканите и можностите за подобрување на состојбите.       

Согледувањата кои произлегуваат од процесот на самоевалуација во форма на запис на 

резултатите од спроведената анализа и самооценување, согласно член 197 од Статутот на 

Универзитетот, е изготвен како конечен Извештај од спроведена самоевалуација. 

Извештајот како официјален документ има за цел да даде јасен увид за моменталните 

состојби, квалитетот во различни сегменти од работењето на Ветеринарен Факултет и 

преставува основа и воедно дава насоки за преземање на идни мерки во правец на 

подобрување на местото, улогата и значењето на Ветеринарениот факултет, а со тоа и на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” на национално ниво но и пошироко.    

Согласно член 55 од Законот за Високо Образование на Република Северна 

Македонија (Службен весник на РМ бр.82/18) и член 196 од Статутот на Универзитетот 
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“Св. Климент Охридски” – Битола, Наставно-научниот совет на Ветеринарен Факултет 

Битола, формира комисија за спроведување на самоевалуација на Ветеринарен факултет 

Битола. Истата комисија согласно член 197 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски” изготвува конечен Извештај за спроведена самоевалуација за периодот на кој 

се однесува процесот на евалуација.  

Претходно спроведената самоевалуација која го опфаќал периодот од 2012 до 2016 

година беше спроведена од страна на тогаш формираната Комисија за самоевалуација на 

Ветеринарен факултет Битола во состав:  

1. Вонр. Проф д-р Гоце Цилев - преседател 

2. Доц д-р Билјана Петровска – член  

3. Доц д-р Сашо Стојановски – член  

4. М-р Маја Гацовска – член  

5. М-р ДВМ Игор Здравески – член  

6. М-р Наташа Петровска – член  

7. Марио Мано – студент 

Истата комисија изготвила Извештај за спроведената самоевалуација за периодот од 

2012 до 2016. 

Наставно научниот совет на Ветеринарен факултет Битола, на 12-тата седница 

одржана на 21.11.2019 год. донесе Одлука со број 02–434/6 за формирање на Комисија за 

самоевалуација на факултетот, во следниот состав: 

1. Доц. д-р. Петар Додовски - претседател 

2. Доц. д-р. Панче Дамески - член 

3. Доц. д-р. Мими Ристевски - член 

4. Доц. д-р. Талија Христовска  - член  

5. Никола Бегаевски - член, преставник од студенти 

Горенаведената комисија веќе спровела процес на самоевалуација за што и изготвила 

Извештај за спроведена самоевалуација за периодот од 2016 до 2018. Комисијата во ист 

состав ја спроведува и тековната самоевалуација на Ветеринарен факултет Битола за што е 

изготвен и овој Извештај од спроведената самоевалуација.  

Комисијата за самоевалуација во насока на навремена и ефикасна реализација на 

процесот на самоевалуација, координирано ги распредели обврските и одговорностите 
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помеѓу членовите на комисијата и воедно дефинира рокови за финализирање на сите 

активности предвидени во процесот на самоевалуација. Процесот на самоевалуација се 

базираше на прибирање и анализа на сите податоци добиени во електронска или хартиена 

форма, следејќи ги нормативите пропишани со правните акти (упатства, правилници, 

законски и подзаконски акти). Сите активности во процесот на самоевалуација, исто така 

беа реализирани и со кооперативност и придонес на целокупниот наставно-научен 

академски кадар, колегите од административните служби и преставникот на студентите и 

неговите колеги.   

1. Опис на единицата 

 

 Ветеринарен факултет е јавна државна високообразовна институција - единица во 

состав на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. Ветеринарен факултет Битола 

е формиран 2009 година (Сл. Весник на Р.Македонија бр.81/2009). По донесување на 

законот за основање на Факултетот, основачот формирал Матична комисија која 

изготвува план за работа, изготвува Елаборат и донесува наставна програма која ги 

содржи сите наставни целини од областа на ветеринарната медицина и која подоцна се 

применува во реализација на наставаната дејност на факултетот.   

 За почеток со работа од страна на Министерството за образование и наука е дадено 

привремено Решение за почеток со работа, со број 12-6534/4 од 23.09.2009 година. По 

добивањето на Решението бр. 12-91/4 од 21.02.2011 година од Одборот за акредитација на 

високото образование и по отстранување на забелешките наведени во привременото 

Решение, Министерството за образование и наука донесе Решение за почеток со работа на 

Ветеринарниот факултет при Универзитетот “Св. Охридски” во Битола (бр. 13-1976/2 од 

26.03.2011 година) за реализација на интегрирани студии по ветеринарна медицина на 

Ветеринарниот факултет. При тоа се овозможи екипирање на наставен кадар за повеќе 

наставни дисциплини. Дополнително, во 2013 година (18.12.2013 год.) издадено е 

Решение (03-389/1) за усогласување и акредитација на студиската програма Ветеринарна 

медицина од прв и втор циклус петгодишни студии на Ветеринарниот факултет – Битола, 

усогласена со Законот за високо образование. Во 2018 година е добиено ново Решение од 

Одборот за акредитација на високото образованиена за студиската програма ветеринарна 

медицина прв и втор циклус интегрирани студии на Ветеринарен факултет (бр.03-365/8 до 

31.10.2018), на што следи и Решение  издадено од МОН за почеток со работа на 

студиската програма од прв и втор циклус интегрирани студии по ветеринарна медицина 
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на Ветеринарен факултет Битола (УП1.бр. 14-347 од 06.03.2019 година; архивски број 03-

91/1 од 12.03.2019 година). 

Првата генерација на студенти на Ветеринарен факултет Битола се запиша во 

академската 2009/2010 година на една студиска програма – Интегрирани студии по 

ветеринарна медицина – Доктор по ветеринарна медицина. 

1.1. Развој, стратегија и цели на единицата   

 

 Во изминатите години Ветеринарен Факултет Битола согласно член 2 и член 3 од 

Статутот на Ветеринарен факултет, врши восокообразовна дејност од прв и втор циклус 

интегрирани петгодишни студии со примена на Европскиот кредит трансфер систем 

(ЕКТС), научно-истражувачка и апликативна високостручна дејност во соодветните 

области од полето на ветеринарна медицина, како и сродните и меѓусебно поврзани 

области. Ветеринарен Факултет својата дејност ја остварува согласно Законот за високо 

образование, Законот за научно-истражувачка дејност, правните акти кои се во врска и се 

однесуваат на уредување на ветеринарно-медицинската дејност, Статутот на 

Универзитетот “Св Климент Охридски” Битола, aктите на Универзитетот, Статутот на 

Ветеринарен факултет Битола и Правилникот за внатрешните односи и работењето на 

Ветеринарен факултет Битола.  

  Ветеринарен факултет од основањето се стреми кон континуирано подигнување на 

степенот на квалитет на наставната дејност, применувајќи методи за подобра  едукација, 

со особен акцент на оспособување и стекнување на вештини кај студентите кои ги 

профилираат во Доктори по ветеринарна медицина, конкурентни на пазарот на труд во 

областа на ветеринарната медицина. Во областа на научноистажувачката дејност, 

Ветеринарен факултет се стреми да биде институција која преку проектни активности, 

следејќи ги најновите научни и стручни достигнувања и преку користење на современа 

методологија ќе генерира и трансферира знаења кои би биле разбрани и применливи во 

клиничката пракса. Тука се надоврзува и апликативната дејност на Ветеринарен факултет, 

каде преку имплементација и примена на меѓународните стандарди, континуиран развој и 

опремување на лабораторискиот и клиничкиот дел,  како и воведување и примена на нови 

оперативни постапки и методи, би се обезбедиле квалитетни услуги на потенцијалните 

клиенти. Развојот на оваа дејност на Ветеринарен факултет е од особена важност за 

обезбедување на дополнителни сопствени средства кои се важни за развој на сите 

сегменти од работењето на Факултетот.  
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И покрај многуте потешкотии со кои се соочува Ветеринарен факултет Битола, 

стратегијата за развој на едукативната и апликативната дејност континуирано се 

спроведува, за што говорат не само успешните приказни на веќе дипломираните студенти 

на Ветеринарен Факултет Битола туку и развојот на сегменти од апликативната дејност на 

Ветеринарен факултет. Токму од тука, поаѓа и визијата на факултетот за негов развој во 

вискообразовна институција која би била препознаена како квалитетен едукативен и 

научно-истражувачки центар кој би генерирал знаења од областите во полето на 

ветеринарната медицина и ветеринарното јавно здравство.  

На Ветеринарен факултет Битола, од неговото основање па до денес, се реализира 

настава на студиска програма од прв и втор циклус интегрирани петгодишни студии по 

Ветеринарна медицина, при што дипломираните студенти се стекнуваат со титулата 

Доктор по ветеринарна медицина. Студиската програма со мали измени но со ист 

концепт се реализира од основањето на Ветеринарен факултет Битола преку 

континуирано обезбедување на кадровски, просторно-материјални и финансиски  ресурси. 

Наставната програма на Ветеринарен факултет е во согласност со директивите на ЕУ за 

регулирани професии во кои спаѓа и ветеринарната професија (Directive 2005/36/EC of the 

European Parliament and of the Council, 07.09. 2005; Directive 2013/55/EU of the European 

Parliament and of the Council of 20 November 2013). 

 Основна  и примарна цел на Ветеринарниот факултет – Битола е едуцирање на 

квалитетни ветеринарно-медицински кадри и зајакнување на реализацијата на научно-

истражувачката и апликативна дејност во областите на ветеринарната медицина и 

ветеринарното јавно здравство.   

Остварувањето на основната цел на Ветеринарен факултет се базира на реализација 

на сите дејности како единствен процес преку: 

 Планирање, реализација и остварување на сите дејности во рамките на 

Факултет, согласно нормативните рамки на Универзитетот и Законот за 

Високото образование и во согласност со расположливите средства, кадровски 

и просторни капацитети; 

 Реализација на квалитетна наставно-високообразовна дејност преку креирање 

на услови за изведување на предвидената наставна програма и можност за 

спроведување на континуирано надградување на истата, со посебен акцент на 

практичната настава;  
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 Реализација на интерактивен и транспарентен наставен процес преку примена 

на информатичките технологии, а особено, реализација на практичниот и 

апликативниот процес во настава во рамките на факултетот или во соодветните 

институции кои се занимаваат со дејности од областа на ветеринарната 

медицина; 

 Унапредување и иновативност во наставно-образовниот процес преку креирање 

нови модели на практичен, интерактивен и клинички пристап кон реализација 

на наставниот процес и активно вклучување на студентите во наставно-

образовниот процес; 

 Остварување и продлабочување на билатералната и мултилатералната научно-

стручна соработка во рамките на сите дејности на Ветеринарен факултет со 

Универзитети и сродни високо-образовни и научни установи од земјава и 

странство преку обезбедување на можности за обострана мобилност на 

студенти и наставно-соработнички кадар; 

 Остварување и продлабочување на билатералната и мултилатералната научно-

стручна соработка во рамките на сите дејности на Ветеринарен факултет со 

претпријатија, организации, установи и институции на владино и невладино 

ниво кои се директно или индиректно поврзани со дејности кои се од областа на 

ветеринарната медицина и ветеринарното јавно здравство;  

 Обезбедување на различни форми на стручно и научно континуирано 

надградување, усовршување и унапредување на наставничкиот и 

соработничкиот кадар во согласност со актите на Универзитетот; 

 Зголемување и подобрување на кадровските капацитети на факултетот; 

  Развој и обезбедување на услови за реализација на континуирана и квалитетна 

научно-истражувачка дејност на факултетот; 

 Развој и проширување на апликативната дејност на факултетот преку 

користење на сопствените ресурси и соработка со сите институции кои се 

директно или индиректно врзани со дејностите кои се во областа на 

ветеринарната медицина и ветеринарното јавно здравство; 

 Проширување, опремување и осовременување на просторните капацитети на 

Ветеринарен факултет кои се во функција на реализација на наставната, научно-

истражувачката и апликативната дејност;  



10 
 

 Унапредување на издавачката дејност на литература од областите на 

ветеринарната медицина и сродните области во согласност со актите на 

Универзитетот: 

 Интензивирање на проектната активност на национално и интернационално 

ниво во согласност со актите на Универзитетот за реализација на национални и 

мегународни проекти. 

1.2. Организациона структура 

 

Согласно Статутот на Ветерианрен факултет и Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Ветерианрен факултет Битола,  во функција на вршење на своите дејности, 

основани се наставно-научни организациони единици:  

1. Катедри 

2. Центар за научно-истражувачка и апликативна дејност 

3. Ветеринарен клинички центар – ветеринарна клиника  

Ваквата организациона поставеност, согласно член 28 став 2 од Статутот на 

факултетот може да се менува со основање на други наставно-научни организациони 

единици, доколку за тоа постои потреба и доколку за тоа се обезбедат услови согласно 

условите утврдени со Статутот на Универзитетот.  

Согласно член 29 од Статутот на Ветеринарен факултет Битола, Наставно-научниот 

совет на Ветеринарен факултет со претходно донесена одлука, формирал 3 катедри во кои 

припагаат соодветните наставни дисциплини/области: 

1. Катедра за општообразовни предмети 

2. Катедра за предклинички и клинички предмети 

3. Катедра за квалитет на храна 

Согласно Статутот на факултетот, членовите на секоја катедра  се задолжени за 

извршување на активности кои се дел од функционирањето на катедрата (член 30, 31,32 и 

член 33). На секоја катедра се избира шеф на катедра и секретар чиј избор и улога во 

раководење со соодветната катедра е регулирано согласно член 34, 35, 36, 37, 38 и 39 од 

Статутот на Ветеринарен факулет Битола.    

Центарот за научно – истражувачка и апликативна дејност преставува интегрален дел 

на факултетот во кои се вклучени следните лаборатории:  

1. Лабораторија за имунолошко-серолошка дијагностика,  

2. Лабораторија за молекуларна дијагностика,  
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3. Лабораторија за хематолошки и биохемиски испитувања,  

4. Лабораторија за анализа и контрола на квалитет и хигиенска исправност на млеко и 

млечни производи.  

Научно-истражувачката и апликативна дејност на Центарот при Ветеринарен факултет 

Битола е регулирана со Статутот на Ветеринарен факултет. Имено, согласно член 40 од 

Статутот на факултетот, дејноста на Центарот за научно – истражувачка и апликативна 

дејност е творечка, чии резултати содржат изворност или новина, насочена кон 

проширување на вкупните знаења во областите на ветеринарната медицина како и области 

сродни на неа. Во исто време, посебен акцент се става на апликативниот дел кои има за 

цел и обезбедување на услуги од ветеринарно-медицинско значење за потенцијални 

клиенти, соработници на Ветеринарен факултет како научна и апликативна институција 

која е во можност да обезбеди услуги на терциерно здравствено ниво. Во прилог на тоа, 

лабораторијата за имунолошко-серолошка дијагностика во 2016 година се стекна со 

Сертификат за каредитација за исполнување на барањата на стандардот – “МКС EN 

ISO/IEC 17025:2006 издаден од Институтот за акредитација на Република Македонија, за 

дејности кои се во врска со користење на стандардни дијагностички методи.  

 Членови на Центарот за научно – истражувачка и апликативна дејност се: 

• Деканот на факултетот,  

• Продеканите и  

• Раководителот на Центарот за научно – истражувачка и апликативна дејност. 

За координацијата и управувањето на Центарот за научно – истражувачка и 

апликативна дејност се именува раководител на Центарот чиј избор и функција се уредени 

со член 42,43 и член 44 од Статутот на Ветеринарен факултет Битола.  

Тековно во рамките на Ветеринарен факултет Битола, во завршна фаза е структурното 

и просторно уредување на клиничкиот центар. Во согласност со Статутот на факултетот и 

според планот за реализација на активирање и почеток со работа на клиничкиот центар, се 

очекува во рамките на Ветеринарен факултет, истиот да започне со работа во академската 

2020/21. Управувањето на клиничкиот центар е предвидено да биде со претходно 

именуван раководител на клиничкиот центар кој заедно со ангажираниот кадар во истиот, 

ќе учествуваат во креирањето и водењето на активностите согласно Статутот и 

Правилникот за работа.   

Согласно член 52 од Статутот на Ветеринарен факултет, Органи на факултетот се: 

1. Наставно – научен совет 
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2. Декан и 

3. Деканатска управа 

 Орган на управување и стручен орган на Ветеринарен Факултет – Битола е 

Наставно-научниот совет. Членови на  Наставно – научниот Совет се наставници во 

редовен работен однос (редовни професори, вонредни професори и доценти) и преставник 

од студентите. Надлежностите на Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет се во 

согласност со член 110 од Законот за Високото образование.   

Факултетот има избран  

1. Декан,  

2. Продекан за настава,  

3. Продекан за финансии и  

4. Продекан за наука и меѓународна соработка. 

Деканот се избира од редот на наставниците со мандат од 3 години  со право на 

уште еден избор. Деканот е раководен орган одговорен за законитоста и статутарноста на 

работата на органите на Ветеринарен факултет Битола. Избраните продекани заедно со 

Деканот, шефовите на катедрите, раководителот на Центарот за научно – истражувачка и 

апликативна дејност  и преставникот на студентите ја сочинуваат и Деканатската управа. 

Продеканите се избираат со ист мандат како и деканот.   

 Управување со одредени сегменти од работењето на Ветеринарен факултет е 

регулирано со комисии кои се тела на факултетот задолжени за специфични активности. 

Комисиите се формирани од Наставно научниот совет на Ветеринарен факултет. Тука се 

вбројуваат:  

1. Комисија за самоевалуација   

2. Комисија за јавни набавки 

3. Комисија за попис 

4. Комисија за издавачка дејност 

5. Комисија за реализација на Конкурсот за упис на студенти во прв циклус 

додипломски студии 

6. Комисија за преглед на студентско досие  

7. Комисија за признавање на испити 

8. Комисија за расходовање 

9. Комисија за попис 

На факултетот избрани се Координатор на ЕКТС и координатор на Еразмус 

програмата. Согласно Законот за високото образование, на факултетот се именува член на 
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Универзитетскиот Сенат и членови на Универзитетските комисии. Факултетот има 

определено и именувано лице-офицер за заштита на личните податоци.  

Работењето на Ветеринарен факултет е регулирано врз основа на Законот за високото 

образование, Статутот на Универзитетот , Правилниците кои ги носи Универзитетот и на 

основа на истите се донесени и нормативните акти со кои се пропишува подетално 

функционирањето на факултетот. Во овие нормативни акти се вбројуваат: 

1. Статут на Ветеринарен факултет Битола 

2. Правилник за внатрешните односи и работењето на Ветеринарен факултет Битола 

3. Деловник за работа на Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет Битола 

4. Етички кодекс на Ветеринарен факултет Битола 

Вршењето на стручно административни работи и логистичката поддршка се 

обезбедува со Стручната и административна служба во чии состав се вбројуваат:  

• Службата за студентски прашања,  

• Службата за финансиско, сметководствено и материјално работење и јавни 

набавки,  

• Општа и техничка служба.  

Раководител на Стручната и административна служба е секретарот, кој има права и 

должности утврдени со Законот за високо  образование, Статутот на факултетот и актите 

на Универзитетот и факултетот. Службата за студенски прашања ја раководи одговорен на 

службата. Административниот кадар во Стручната и административна служба е во 

функција на административно-техничките работи како и работите кои се поврзани со 

наставната, научно-истражувачката и апликативна дејност на факултетот.  

1.3 Кадровска структура 

     

 На Ветеринарен факултет Битола во академската 2017/18 и академската 2018/19 

година, вработени се: 1 (еден) редовен професор, 3 (три) вонредни професори и 4 (четири) 

доценти за академската 2017/18 и 6 (шест) доценти за академската 2018/19 година. 

Согласно на тоа бројот од 6 (шест) соработници за академската 2017/18 се намалува на 4 

(четири) во академската 2018/19. Тоа значи дека  или вкупно вкупно 14 лица вклучени во 

наставниот процес (Анекс 1 Табела бр.1 и Табела бр.3). Структурата на вработениот 

академски кадар на Ветеринарен факултет е прикажана преку податоците содржани во 

Анекс 1 Табела бр. 2. Ангажираност на наставниот кадар според наставните дисциплини 

како и фондот на часови за академските години кои се предмет на евалуација (2017/18; 
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2018/19; 2019/20), е во согласност на Законот за Високото образование и е прикажано во 

Анекс 1 Табела бр 5.  

Покрај наставниот кадар кој е вработен на Ветеринарен факултет, во наставата се 

вклучени и наставници од други единици на Универзитетот соодветни за реализација на 

наставната програма на одредени наставни дисциплини (Анекс 1 Табела бр 1). Наставници 

кои се ангажирани во наставата: 

1. Ред. Проф. д-р Љупче Кочовски 

2. Ред. Проф. д-р Стојмир Стојановски 

3. Ред. Проф. д-р Гоце Костовски 

4. Ред Проф д-р Валентина Павлова 

5. Вонр. Проф. д-р Фејзула Фејзулах 

6. Вонр. Проф. д-р Дијана Блажековиќ Димовска 

7. Доц. д-р Милена Јанкуловска 

8. Доц. лектор Лела Андреевска  

И покрај досегашната можност за реализација на наставата со кадарот кој е вработен 

на Ветеринарен факултет и наставниот кадар вклучен во наставата од други сродни 

институции, сепак постои недостаток на стручен кадар, кој не само што би се вклучил во 

наставниот процес, туку би бил и активно ангажиран во научно-истражувачката и 

апликативната дејност на факултетот. Сепак вработувањата на факултетот се условени од 

буџетските средства на Министерството за образование и наука како и одобрување на 

буџет за нови вработувања од страна на Министерството за финансии. Финансиските 

ограничувања преставуваат голем проблем при кадровските планирања на Ветеринарен 

факултет Битола.       

 На ветеринарен факултет вкупниот број  на административниот кадар и помошно 

техничката служба брои вкупно 12 лица во текот на целиот период кој е предмет на 

евалуација (Анекс 1 Табела бр 3).   

1.4 Информациски систем  

 

Во реализација на евидентирање и следење на административните активности на 

обврските околу наставната програма на Ветеринарен факултет се користи 

универзитетскиот електронски систем i-know. Користењето на алатките на овај систем 

вклучува евидентирање и следење на студентите од моментот на нивно пријавување и 

упис на факултетот, во текот на сите студиски години од наставната програма се до 
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дипломската работа и завршување на сите обврски околу студиската програма. Во 

системот се води евиденција на студентското досие, издавање на документи (потврди, 

уверенија и сл.) и следење на финансискиот елемент за секој студент поединечно. Во исто 

време системот овозможува и генерирање на податоци кои се користат и кои се во 

функција на евалуација и преглед на активностите на студентот поединечно, или 

реализација на наставната програма во целина. Со системот управува референтот од 

службата за студентски прашања во соработка со одговорното лице на информатичкиот 

сектор на факултетот. Сепак лицата одговорни за управување со истиот се соочуваат со 

недостатоци на системот кои континуирано се евидентираат и се пријавуваат до 

одговорните лица на Универзитетот.  

Ветеринарен факултет Битола е исто така вклучен и во репозиториумот eprints каде 

сите наставници имаат обврска да ги внесуваат сите објавени трудови и проекти. На ваков 

начин се обезбедува електронско депонирање, а во исто време и транспарентност на сите 

научно-истражувачки активности на кадарот на Ветеринарен факултет.   

1.5 Финансирање 

 

Финансирањето на Ветеринарен факултет Битола се остварува од два извори и тоа: 

• Буџет на Р.С.Македонија 

• Сопствени средства кои се обезбедуваат преку студентските партиципации 

Добиените средства на буџетската сметка се строго наменски.  

Уделот на финансиските средства од Буџетот во  вкупните финансиски средства на 

Ветеринарен факултет Битола за последните три години (2017,2018,2019 година) 

изнесува: 

• 2017 година - 46.09%, 

• 2018 година - 77.34%, 

• 2019 година – 79,58%. 

Буџетските сретства се користат за исплата на плати и исплата на дел од 

материјалните трошоци на факултетот. 

 Уделот на на сопствените финансиски средства во вкупните финансиски средства 

на Ветеринарен факултет Битола за последните три години (2017,2018,2019 година) 

изнесува: 

• 2017 година - 53.91%, 

• 2018 година - 25.66% , 
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• 2019 година – 20,42%, 

или просечно за иминатите три години 53,06 % . 

Сопствените средства во најголем дел се користат за унапредување на наставниот 

процес и наставно-научната дејност на кадарот на факултетот. 

 

SWOT анализа 

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

• Подобрена екипираност на стручен 

кадар во повеке области од 

ветеринарната медицина   

• Стратегија за развој на апликативната 

дејност на факултетот 

• Зголемена проектна активност на 

наставниот кадар 

• Административна и наставна 

оптеретеност на наставниот кадар 

• Недостиг на услови и финансирање за 

реализација на научно-истражувачка 

дејност 

• Недостатиоци на i-know системот за 

водење и следење на студентите 

• Потреба од дополнително ангажирање 

или вработување на стручен наставен и 

соработнички кадар  

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

• Активирање на апликативната 

дејност  

• Проектна ангажирање на 

наставниот кадар 

• Национална и меѓународна 

научно-стручна соработка на 

кадарот со кадар на други 

институции од областа на 

ветеринарната медицина и 

сродни области 

• Промени во законската регулатива која 

се однесува на уредување на наставната 

дејност и кадровското ангажирање на 

ниво на восоко образование. 

• Ниско ниво на мотивација на млади 

научни кадри за ангажирање во 

дејностите на факултетот имајќи ги во 

предвид финансискиот момент и 

отежнатите услови за исполнување на 

работните обврски   
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2. Настава и учење 

2.1 Студиска програма –обезбедување на квалитет на студиската програма 

 

 Наставата на Ветеринарен Факултет Битола во текот на трите академски години 

кои се предмет на самоевалуација се изведува во согласност со: 

1. Законот за Високото образование 

2. Статутот на Универзитетот 

3. Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 

на прв циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола  

4. Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една во друга 

студиска програма, односно од една во друга единица на Универзитетот.  

5. Статутот на Ветеринарен факултет Битола 

6. Правилник за внатрешните односи и работењето на Ветеринарен Факултет Битола  

Наставата на Ветеринарен факултет се реализира согласно со елаборатите за 

наставните програми во соодветната академска година. Согласно одредбите за редовна 

акредитација на наставните програми на секои пет години, од поранешниот (2008) и од 

сегашниот (2018) Закон за високото образование, Ветеринарен факултет во 2018 година од 

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование добива редовно Решение 

(03 365/8 од 31 10 2018 год.) за акредитација на нова студиската програма Ветеринарна 

медицина прв и втор циклус интегрирани академски студии на Ветеринарен факултет 

Битола. Следствено на ова Решение е добиено и Решение за почеток со работа на 

студиската програма која е предмет на акредитација издадено од Министерството за 

образование и наука (бр 08-372/1 од 11.03.2019 година). Тековно, на Ветеринарен 

факултет се активни две студиски програми. И двете активни програми ги содржат сите 

предмети кои ги опфаќаат наставните дисциплини од ветеринарната медицина и другите 

сродни области. Предметите може да се категоризираат согласност со категоризацијата 

содржана во стандардната оперативна процедура (СОП) од ESEVT (Европскиот систем на 

евалуација на ветеринарната настава) од 2019 година:  

1. Базични предмети 

2. Предклинички предмети 

3. Клинички предмети 

4. Предмети кои ги опфаќаат областите на анимално произвотство и 
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5. Предмети од областите на безбедноста и квалитетот на храната, ветеринарното 

јавно здравје и концепт на јавно здравје.  

Предметите кои се содржани во наставната програма се исто така во согласност со 

листата на наставни дисциплини предвидени според СОП на ESEVT од 2019 година и 

истите се применуваат како задолжителни предмети. При тоа, сите наставни дисциплини 

наведени во претходно споменатата Директива, се содржани во активните наставни 

програми, како засебни предмети, поглавја или наставни целини во рамките на некој од 

задолжителните предмети. Наставната програма вклучува 46 задолжителни предмети кои 

на студентот му обезбедуваат 272 кредити или тоа се 74,50% од вкупниот број на 

предмети кои е потребно студентот да ги апсолвира во текот на студиската програма. 

Покрај задолжителните предмети, студентите имаат право на избор на дополнителни 15 

изборни предмети (25,50%) со кои се обезбедуваат дополнителни 28 кредити. На ваков 

начин, студентот се стекнува со вкупно 300 ЕКТС кредити, во кои се исто така вклучени и 

10 кредити со успешна одбрана на завршниот труд. Имено, откако студентот ке освои 

вкупно 290 кредити преку завршување на сите обврски предвидени со наставната 

програма, истиот пријавува подготвува и брани завршен труд.  

Наставната програма на Ветеринарен факултет е од интегриран тип со траење од 5 

години или 10 семестри при што студентот се стекнува со 300 кредити. Ваквата 

поставеност на наставната програма на Ветеринарен факултет е во согласност со 

Директивата 2005/36 ЕС на Европската Унија (Directive 2005/36EC of the European 

Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional 

qualifications; OJ L 255, 30.9.2005, p22), според која ветеринарната професија се 

категоризира во регулирани професии за кои е потребно минимум петгодишно 

образование (поглавје V, член 38 од истата директива) во кои се содржани наставни 

целини содржани во листата од Анекс V, точка: 5.4.1 од Директивата за регулирани 

професии (2005/36ЕС). Дополнително наставната програма е усогласена со наставните 

програми со други факултети по ветеринарна медицина врз принципите на усогласеност и 

споредливост со единствениот Европски простор за Високото образование.   

Наставата на Ветеринарен факултет покрај теоретскиот дел вклучува и практичен 

сегмент кој е дел од задолжителните предмети со одреден фонд на часови за секој предмет 

одделно но и за поголем дел од изборните предмети кои се предвидени со наставната 

програма. Покрај практичниот дел кај теоретските предмети, во текот на осми, деветти и 

десетти семестар, задолжителна е реализација на предметите Амбулантна клиника 1, 

Амбулантна клиника 2 и Амбулантна клиника 3 чија реализација е предвидено да биде 
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единствено по принцип на практична настава со фонд на часови од 4 часа неделно, во 

рамките на факултетот но и субјекти кои се од областа на ветеринарната дејност. За секој 

од наведените задолжителни предмети студентот се стекнува со 4 ЕКТС кредити. 

Наведените предмети се во категоријата задолжителни предмети и имаат за цел 

стекнување на практични искуства и вештини во областите од ветеринарната медицина 

соодветно на академската година во која се содржат и наставни предмети сродни на 

областите кои се содржани и во секој од овие три предмети. Во функција на зголемување 

на практичниот сегмент во наставата, наставната програма исто така вклучува и 

реализација на практична настава преку задолжителна ротација на студентите со посета на 

сите субјекти кои се од областа на ветеринарната медицина (амбуланти и клиники за мали 

животни и фармски животни, фарми и други институции кои се од областа на 

произвотство на храна од животинско потекло) со вкупен фонд од 210 работни часови 

самостојна пракса или т.н. екстрамурална пракса.  

Согласно наставниот план како и фондот на часови на наставната програма за 

академските 2017/18 и 2018/19 година при реализацијата на наставата на наставните 

целини за секој од предвидените предмети, наставата екс катедра или фронтална настава е 

застапена скоро кај сите предмети. Исклучок се предметите каде е предвидена единствено 

практичната настава (Амбулантна клиника 1, 2 и 3) и неколку други стручни предмети од 

областа на клиничките дисциплини каде според фондот на часови не е предвидена 

теоретска настава. Според податоците од самоевалуацијата (Анекс 1 Табела бр. 7), екс 

катедра или фронтална настава е застапена со 51,03%. Остатокот од наставата се 

реализира преку теренска настава  застапена со 20,17%, семинарска настава со 15,2%, 

лабораториска настава со 10,08% и интерактивна настава  застапена со 3,52%. Според тоа, 

практичната настава која е дел од лабораториската настава и теренската настава како и 

интерактивната настава се застапени со околку 35% од вкупната реализација на наставата. 

Тука дополнително треба да се додаде и практичната настава, која се реализира преку 

задолжителна ротација на студентите со вкупен фонд од 120 часови работни часови 

самостојна пракса или т.н. екстрамурална пракса.  

Но, според наставниот план на новата наставна програма и распределбата на фондот 

на часови процентот на застапеност на наставата екс катедра е намален и сега ваквиот тип 

на настава е застапен со 27,80%. Зголемување се забележува особено во лабораторискиот 

дел од практичниот дел на наставата, која сега е застапена со 21,31% и теренската настава 

која е значајно зголемена и застапена со 40,98%. Зголемување се забележува и кај 

интерактивниот тип на настава која учествува со 6,53%. Според тоа забележително е 
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подобрување на практичниот дел од наставата кој сега вкупно изнесува околу 68% од 

вкупно реализираната настава на Ветеринарен факултет (Анекс 1 Табела бр. 7). 

Дополнително во новата наставна програма е вклучено реализирање на практична настава 

која се реализира преку задолжителна ротација на студентите со вкупен фонд од 120 

часови работни часови самостојна пракса или т.н. екстрамурална пракса.  

Теоретската настава се реализира за сите студенти со можност за користење на 

наставни помагала, демонстрација на животни или друг материјал. Наставниците за секоја 

од дисциплините кои ја предаваат на студентите им посочуваат литература (книги, 

скрипти, авторизирани предавања и сл.) од домашни или странски автори. Покрај 

редовната литература, наставникот посочува и дополнителна литература како и 

дополнителни аудио-визуелни материјали во електронски облик за дополнување на 

информациите од соодветната наставна дисциплина. Теоретсктата настава може да 

вклучува и интерактивност меѓу студентот и наставникот преку поставување на прашања 

и одговори, дискусии, анализа и прикази и анализа на практичен случај). Но сепак, во овој 

тип на настава студентите немаат активно практично учество. Наставниците при 

реализација на теоретската настава ги користат сите информатички алатки во своите 

предавања (презентации, видео презентации и сл.). 

 Лабораториската настава се одвива во лабораториите кои се дел од Ветеринарен 

факултет како и сродни лаборатори кои се дел од Универзитетот или други сродни 

институции. Лабораториската настава вклучува лабораториски вежби по предметите од 

категоријата на базични предмети (хемија , биохемија, биофизика, биологија на клетка 

итн.) и лабораториска настава на предклиничките предмети. Но, лабораториската настава 

е исто така и дел од клиничките предмети каде се практицираат лабораториските методи 

на клиничките лабораториски дијагностички испитувања во ветеринарната медицина.  

Теренската настава се реализира со примарна цел за совладување на строго практични 

и мануелни методи и процедури на животни преку индивидуален пристап. Теренската 

настава вклучува клиничко-дијагностички пристап на здрави и болни животни преку 

едукација за користење на сите дијагностички и терапевтски техники, лабораториски 

дијагностички методи нивна анализа и примена како и интеракција со животното и 

нивниот сопственик.  Посебен акцент во теренската настава се става на интернистичките 

дисциплини, хирургија ортопедија и репродукцијата. Доминантно, теренската настава се 

изведува во сите субјекти кои се дел од стопанството од дејноста на ветеринарната 

медицина, приватниот сектор во областа на одгледување и произвотство на животни како 

и секторите кои се во дејноста на произвотство о обработка на храна од животинско 
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потекло, владини институции и Институции и јавни претпријатија на локалната 

самоуправа. Интерактивната настава се одвива во рамките на факултетот но исто така  дел 

од интерактивната настава се реализира на терен. Теренската настава како и дел од 

интерактивната настава се реализира преку посета, теренска и практична настава (Анекс 1 

Табела бр 8). Семинарската активност е дел од дополнителните активности и задолженија 

на студентите со индивидуален концепт или работа во група, со кои се има за цел 

продлабочување на теоретските информации од одредена област. Ваков тип на настава 

вклучува и завршна презентација на материјал, дискусија и вежби. 

Во реализација на наставната програма покрај теоретската и практичната настава, исто 

така вклучени е и фонд на часови за консултации и комуникација со предметниот 

професор (Анекс 1 Табела бр. 11). Фондот на часови за консултации во врска со 

наставните единици на соодветниот предмет, според податоците од евалуацијата, може да 

се забележи дека се зголемува со напредување во наставната програма. Имено, фондот е 

најголем во 3та и 4та година кога според наставниот план има најголема застапеност на 

клиничките предмети важни за ветеринарната дејност. Наставната програма исто така 

вклучува и ангажираност на студентот преку часови за самостојно учење кое се базира на 

користење на наставен материјал кој наставникот го посочува на студентите во форма на 

текстуален материјал (книги, скрипти, авторизирани предавања), аудио-визуелен 

материјал во дигитален формат и можност за користење на материјали подготвени од 

предметните наставници во вид на препарати (Анекс 1 Табела бр. 7). Со користење на 

компјутерсјката училница, студентите имаат пристап до интернет конекција што им 

овозможува пристап до дополнителни електронски материјали за совладување на 

материјата од наставните дисциплини.  

По завршување на обврските со сите предвидени предмети на крајот на десетиот 

семестар, студентот пријавува, изработува и брани дипломска работа. По барање на 

студентот, се именува ментор од редот на наставниците со чија помош се дефинираат сите 

елементи на дипломската работа. Студентот ја изработува при што реализира консултации 

со менторот, се советува и добива инструкции за текот на изготвување на дипломската 

работа. После завршување на изработката на дипломската работа и после завршување на 

сите административни обврски, студентот ја брани дипломската работа преку аудио-

визуелна презентација пред претходно именувана тричлена комисија во која исто така 

членува и менторот.  

Дипломираниот студент добива Уверение за завршени студии, Диплома и Додаток на 

диплома.    
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      Според податоците од самоевалуацијата, се забележува дека соодносот на бројот на 

запишани студенти и наставници во академската 2017 /18 изнесува 8,75. Во наредните две 

академски години соодносот опаѓа и тој изнесува 5,5 за академската 2018/19 и 5,4 за 

акдемската 2019/20 (Анекс 1 Табела бр.4). Од вкупно запишаните 70 студенти во 

академската 2017/18, 53 студенти се од машки пол (75,7%) и 17 студенти се од женски пол 

или 24,3% од вкупниот на запишани студенти. Во академската 2018/19 година од вкупно 

запишани 55, 37 се од машки пол или 67,3% и 18 од женски пол или 32,7%. Од машки пол 

во академската 2018/19 година се запишале 36 студенти што е 66,7% и 18 студенти од 

женски пол или 33,3% од вкупните 54 запишани студенти (Анекс 1 Табела бр 10).  

Бројот на дипломирани студенти за академската 2017/18 година според податоците од 

самоевалуацијата (Анекс 1 Табела бр. 14 и Табела бр. 15),  изнесува 7 студенти од кои 4 

дипломирале во период од 5 години, еден студент во период од 6 години и останатите 2 

студенти дипломирале за подолг период од 6 години. Просечниот успех на студентите кои 

дипломирале на академската 2017/18 година изнесува 7,54. Зголемување на вкупниот број 

на дипломирани студенти се забележува во академската 2018/19 кога за 5 години 

дипломирале 1 студент, во период од 6 години дипломирале 3 студенти и за подолг 

период од 6 години дипломирале 9 студенти или вкупно за наведената студиска година 

дипломирале 13 студенти со просечен успех од 7,31. Во следната академска година 

дипломирале 2 студенти од кои 1 во период од 6 години и 1 подолго од 6 години при што 

просечен успех на дипломираните студенти изнеува 7,43. Според тоа во периодот кој е 

предмет на самоевалуација дипломирале вкупно 22 студенти со просечен успех од 7,43.  

Во контекст на реализацијата на наставата на Ветеринарен факултет Битола треба да се 

напомене и тоа дека новонастанатата ситуација како резултат на избивање на пандемијата 

со коронавирусот COVID-19 наметна потреба од брзо реорганизирање на реализација на 

наставата, проверката на знаењеата и одбрана на дипломската работа. Согласно 

препораките на Универзитетот во правец на преземање на мерки за намалување на 

опасноста од ширење на заразата, Факултетот презеде мерки и донесе одлуки со кои 

крајно се ограничи физичкото присуство на студентите на Факултетот. Сепак и покрај 

ограничувањето на студентите за нивно физичко присуство на факултетот а со тоа и 

прекин на наставата со физичко присуство на студентите, наставниот кадар постапи 

според препораките на Универзитетот за реализација на настава преку примена на т.н. 

учење од далечина (“on-line” учење) при што наставата се реализираше со користење на 

препорачаните платформи за депонирање на електронски материјали за учење, 

платформите за “on-line” комуникација и реализација на наставата. Сепак и покрај 
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реализација на наставата преку методот на учење на далечина, поаѓајќи од специфичноста 

на ветеринарната струка, изведувањето на наставата на ваков начин наметна и неколку 

проблеми кои не се дел од конвенционалниот начин на изведување на наставата. Имено, 

особен проблем е изведувањето на практичниот дел од наставата каде е неопходен 

непосреден контакт меѓу студентите и животните и стекнување на практичните и 

мануелни вештини кај студентот. Особено овај недостаток се забележува во годините од 

студиската програма каде се застапени клиничките дисциплини и каде има значајна 

застапеност на теренската практична настава. 

2.2 Академски кадар вклучен во наставата 

 

На Ветеринарен факултет се вклучени 1 наставник вработен во работен однос на 

неопределено работно време со титула редовен професор, 3 вонредни професори и 4 

доценти во работен однос на определено работно време во академската 2017/18, во 

академската 2018/19 година, 1 наставник вработен во работен однос на неопределено 

работно време со титула редовен професор, 3 вонредни професори и 6 доценти во работен 

однос на определено работно време. Во академската 2019/20 од редот на наставниот кадар 

2 наставници, редовни професори, се вклучени со работен однос на неопределено работно 

време и 8 наставници во работен однос на определено работно време од кои 2 вонредни 

професори и 6 доценти. Во академската 2017/18 година на Ветеринарен факултет во 

наставата се ангажирани 8 наставници. Тој број се намалува во академската 2018/19 на 7 и 

во академската 2019/20 на вкупно ангажирани наставници. На Ветеринарен факултет во 

академската 2017/18 наставници од машки пол се вкупно 11 и 5 наставници од женски 

пол, во академската 2018/19 наставници од машки пол се вкупно 11 и 6 наставници од 

женски пол и во академската 2019/20 наставници од машки пол се вкупно 10 и 5 

наставници од женски пол Анекс 1 Табела бр 1).    

Сите наставници на Ветеринарен факултет избрани во звање на Наставно-научен совет 

се доктори на науки.  

2.3 Прием на студенти и уписна политика 

 

 Уписот на новите студенти во академските години кои се предмет на евалуација, се 

врши врз база на рангирање на постигнатиот успех од средно образование како и успехот 

постигнат на Државната матура согласно Законот за високо образование. Структурата на 

студентите кои се запишуваат на Ветеринарен факултет Битола претежно ја сочинуваат 
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ученици со завршено средно ветеринарно, медицинско и гимназиско образование.  

Согласно податоците од евалуацијата (Анекс 1 Табела бр.12), бројот на запишани 

студенти во прва година на Ветеринарен факултет за академската 2017/18 и академската 

2019/20 изнесува 17 студенти со просечен број на поени од средното образование 62,20 за 

студентите во академската 2017/18 и приближно сличен просечен број на поени за 

академската 2019/20. Намалување на бројот се забележува во академската 2018/19 кога се 

запишале 12 студенти но со повисок просечен број на поени (63,10).  

Квотите за запишување на нови студенти секоја година се одредува од страна на 

Наставно-научниот совет на факултетот и се во согласнопст со мислењето на Ректорската 

управа и Сенатот.  

2.4. Напредување и оценување на студентите во тек на студиската програма 

 

   Имајќи во предвид дека ветеринарната медицина е категоризирана во регулирани 

професии каде е неопходна практична едукација, наставата на Ветеринарен факултет 

предвидува упис единствено во категоријата редовни студенти. Од тука произлегува и 

обврската на сите студенти на Ветеринарен факултет редовно да присуствуваат на 

теоретскиот и практичниот дел од наставата. Редовното присуство на студентот се 

евидентира од страна на наставникот, како во идексот така и во i-know  системот. Преку 

редовна посета на наставата студентот се стекнува со фонд на поени кои се пресметуваат 

во вкупниот број на поени при формирање на завршната оценка за соодветниот предмет. 

Наставата се одвива во текот на академската година каде датумот за започнување и 

датумот за завршување е во согласно со датумите предвидени со Законот за високото 

образование.  Правилата на студирање се исто така во согласност со Законот за високо 

образование, Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Ветеринарен факултет Битола. 

Право на полагање имаат студентите кои ги завршиле теоретските и практичните 

обврски кон соодветниот предмет како и дополнителните обврски кои се предвидени со 

планот на наставникот за реализација на наставата по истиот предмет. Полагањето може 

да биде реализирано преку колквиуми или преку завршен испит во испитните рокови 

согласно академскиот календар. Ветеринарен факултет со одлука им овозможува на 

студентите други два дополнителни испитни рокови во текот на акдемската година и тоа: 

ноемвриски и априлски испитен рок.  
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Во академската 2019/20, поради пандемијата со коронавирусот COVID-19 Ветеринарен 

факултет ги следеше препораките на Универзитетот и согласно академскиот календар, 

направи измена т.е. продолжување на испитните рокови со што на студентите им се 

овозможи зголемување на правото на полагање. Принципот на реализација на полагањата 

беше повторно во согласност со препораките на Универзитетот при што факултетот 

обезбеди услови за примена на овие препораки и мерки. 

Полагањето на некои од предметите вклучува практичен и теоретски дел. Полагањата 

на практичниот дел се воглавно усмени и практични додека на теоретскиот дел писмени и 

усмени. 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 

Оценувањето на студентите во академските години кои се предмет на евалуација, е во 

согласнот со Законот за високото образование, Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски” Битола, Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и 

преминот од една во друга студиска програма, односно од една во друга единица на 

Универзитетот и Статутот на Ветеринарен факултет Битола. Доколку студентот има 

забелешка по основ на оценување, студентот има право на поништување на оценката и 

повторо полагање според правилата уредени со нормативните акти на Универзитетот и 

Факултетот.  

Податоците од евалуацијата за постигнатиот успех на студентите во периодот од 

академската 2017/18 до 2019/20, се прикажани во Анекс 1 Табела бр.13. Имено, може да се 

забележи дека во периодот на академските години кои се предмет на самоевалуација 

околу 31 студент испитот го положиле преку колоквиуми, околу 525 студенти полагале 

завршен испит, од кои 296 го положиле испитот преку полагање на завршен испит. Тоа 

значи дека во академската 2107/18, 60,5% го положиле испитот со просечна оценка 7,5, во 

академската 2018/19 испитот го положиле 54,4% со просечна оценка 6,3 и во академската 

2019/20 испитот го положиле 53,9% со просечна оценка 7,5. 
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2.5 Информирање на студентите  

 

Сите информации кои се во контекст на реализација на наставата како распоредот на 

предавањата и вежбите, роковите за реализација на административните обврски на 

студентите, испитните рокови за колоквиумските недели и испитните сесии, термините за 

полагање на секој предмет во рамките на испитните рокови и сите други дополнителни 

известувања, навремено и трансарентно се објавуваат на официјалната web страна на 

факултетот како и на огласната табла на факултетот. 

При одбрана на дипломска работа, после дефинирање на терминот, на wеb страната на 

факултетот и на огласната табла на факултетот, навремено се објавува соопштение со 

соодветните податоци за одбраната. Дипломираните студенти исто така се соодветно 

информирани за свеченоста по повод доделување на нивните дипломи.  

Информираност за активностите на факултетот се остварува и преку социјалните 

мрежи. 

Факултетот, во периодот кој е предмет на евалуација, изготви и нова web-страна на 

која се јасно видливи подобрувања во достапноста и транспарентноста на информациите. 

На официјалната web страна на Ветеринарен факултет, студентите, наставниот кадар, 

административниот кадар како и секој друг посетител, можат да дојдат до сите 

информации кои се во контекст на дејностите на факултетот. Имено, на страната се 

објавени сите правни акти со кои е регулирана дејноста на единицата, интерни акти, 

решенија и одлуки, информации за академскиот кадар, проектни активности, правила за 

упис - конкурси и други информации од јавен карактер. На страната исто така се 

поставени и биографиите и нивните согледувања за факултетот, на тековните студенти и 

алумни од веке дипломираните колеги.  Ветеринарен факултет во текот на акдемските 

години кои се предмет на евалуација, презема активности за промоција преку директна 

презенатација на факултетот со користење на рекламен материјал и директна посета на 

средните училишта.  

Исклучок е академската 2019/20, имајќи ја во предвид ситуацијата со пандемијата со 

вирусот COVID-19, кога поради ограничена можност за физичка презентација на 

факултетот, се искористени сите можности на социјалните мрежи и јавните медиуми во 

промоција и презентација на факултетот.   

2.6 Материјално технички ресурси     
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Податоците од евалуацијата за дидактичкиот простор со кој располага Ветеринарен 

факултет се изнесени во Анекс 2 Табела бр 1. Имено, факултетот е сместен во објект или 

соодветен простор, со површина од 650м2. Во рамките на тој простор вклучени се 4 

предавални со просечна квадратура од 43,5м2 и со просечен капацитет од 27 седишта. 

Предавалните се опремени со современа аудио-визуелна опрема. Покрај предавалните 

исто така факултетот располага со компјутерска училница со капацитет од 10 седишта со 

постојан интернет пристап.  

  Ветеринарен факултет исто така располага со 3 лаборатории за изведување на 

експериментални самостојни вежби со вкупна квадратура од 65м2 и капацитет од 25 

седишта и една демонстрациона лабораторија со вкупна површина од 29,5м2 и капацитет 

од 14 седишта. Наведените лаборатории се во функција на наставниот процес и 

реализација на лабораторискиот дел од практичната настава. Но дел од наведените 

наведените лаборатории се користат и во научно-истражувачки цели. За таа цел а воедно и 

за реализација на апликативната дејност на факултетот  вкупно се користат 4 лаборатории  

со вкупна површина од 87м2 и капацитет од 15 седишта. Лабораториите на факултетот се 

опремени со опрема која во поголем процент е од современ тип. Дел од опремата која е од 

постар датум се прилагодува за потребите на факултетот и истата се става во функција. 

Финансиските ограничувања се главен фактор за неможност за брзо и ефикасно 

доопремување и обновување на лабораториската опрема како и одржувањето на веќе 

постоечката опрема а воедно и зголемување на бројот на научно-истражувачки и помошен 

лабораториски кадар.   

 Покрај дидактичкиот и лабораторискиот простор, во факултетот обезбеден е и 

простор за  кабинети за наставниот кадар и простор за административно-техничката 

служба. 

 Факултетот исто така обезбедува интернет пристап на академскиот кадар, 

административно-техничката служба и студентите. Соодветно на тоа, на факултетот има 

вкупно 32 интернет приклучоци од кои поголем број се користат од страна на студентите 

(Анекс 2 Табела 3 и Табела бр 4). На располагање на наставниот кадар се ограничен број 

на информациски бази.  

 Во рамките на факултетот функционира и библиотека со библиотечен фонд 

воглавно со стручна литература од областите на ветеринарната медицина. Библиотеката 

располага со компјутер кој има интернет пристап и еден апарат за фотокопирање, 

скенирање и печатење. Во периодот на евалуација библиотечниот фонд во библиотеката 

на факултетот брои вкупно 121 дело од странски автори и добива вкупно две домашни 
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стручни списанија (Анекс 2 Табела 6). Сепак, факултетот има потреба од зголемување на 

фондот на литература која е достапна до студентите и наставниот кадар но и збогатување 

на фондот на достапни домашни и странски научно-стручни списанија.  

 Во академската 2019/20 година, согласно плановите за развој на факултетот 

особено во делот на апликативната дејност, формирани и опремени се две нови 

лаборатории. Една од лабораториите е наменета за спроведување на хематолошки и 

биохемиски лабораториски анализи на примероци од животни додека другата 

лабораторија е за спроведување на анализи на млеко и производи од млеко. И двете 

лаборатории се опремени со современа опрема обезбедена преку проектни активности на 

факултетот. Дополнително во истата академска година, исто така како дел од плановите за 

развој, започнати се градежно-структурни зафати за основање на ветеринарна клиника во 

рамките на Ветеринарен факултет. Со реорганизација на расположливиот простор на 

факултетскиот објект, обезбедени се услови за почеток на основање на ветеринарната 

клиника при што се очекува во текот на следната академска година да се завршат и 

финалните подготовки за отворање на истата. 

Имајќи го во предвид фактот дека објектот на Ветеринарен факултет е стар, во 

последните години превземени се неколку градежни зафати за реновирање прилагодување 

и подобрување на објектот. Сепак, и покрај сите структурни прилагодувања и 

реорганизации на просторот со кој располага Ветеринарен факултет, континуирано се 

наметнува проблем со просторниот капацитет на факултетот. Постои недостиг на простор, 

како во дидактичкиот дел така и во делот на практично-лабораториската дејност, 

истражувачката и апликативната дејност. За реализација на стратегијата на факултетот во 

која се вклучени плановите за развој особено на научно-истражувачката и апликативната 

дејност, во иднина ќе мора да се планира проширување на просторните капацитети на 

факултетот. Теренската практична настава преставува можност за времено решение со 

ограничен капацитет за рационално искористување на факултетскиот простор во 

реализација на останатите сегменти од наставата. Но сепак останува проблем кај голем 

дел од предклиничките и клиничките наставни целини, каде за реализација на  наставата е 

неопходен простор соодветно прилагоден за тие цели.  

2.7  Надворешна соработка  

 

 Ветеринарниот факултет во Битола посветува исклучително внимание на 

надворешната соработка, односно соработката со институциите од полето на 
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ветеринарната медицина и другите научни институции во земјата и странство, која е 

регулирана и базирана на:  

1.  Договори за меѓународна соработка, 

2.  Меѓународни проекти, 

3.  Меѓународна размена на академски кадар за изведување на настава,  

4.  Студиски престои на наставниот кадар/студенти на ВФБ во странство и студиски 

престои на наставници/студенти од странство на ВФБ,  

5.  Учество на меѓународни конференции и симпозиуми, 

6. Изведување на практична настава на студенти од ВФБ во ветеринарни станици и 

стопански објекти со кој ВФБ има склучено договор за соработка. 

  Факултетот соработува со стопански субјекти од областа на ветеринарната 

медицина и стопанството (Приватни ветеринарни станици, Клиничка болница Битола, ЗК 

Пелагонија Битола и приватни фарми на одгледувачи на говеда и овци) 

  Договори за меѓународна соработка  

 Договор за меѓународна соработка со Земјоделски факултет, Департмент за 

ветеринарна медицина. Нови Сад, Р. Србија. 

 Договор за меѓународна соработка со Институт за хигена и технологија на месо-

Белград, Р. Србија. 

 Договор за меѓународна соработка со Национален дијагностички и истражувачки 

центар Д-р Георги Павлов-Софија, Р. Бугарија  

 Договор за  меѓународна соработка со Тракиски Универзитет, Ветеринарно 

медицински факултет -Стара Загора, Р. Бугарија. 

 Trakia University, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Bulgaria    www.uni-

sz.bg 

 University of Novi Sad, Faculty of agriculture, Department of Veterinary Medicine. 

Republic of Serbia http://polj.uns.ac.rs 

 University of Belgrade, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Serbia    

http://www.vet.bg.ac.rs/ 

 University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of  Croatia 

http://www.vef.unizg.hr 

http://www.uni-sz.bg/
http://www.uni-sz.bg/
http://polj.uns.ac.rs/
http://www.vet.bg.ac.rs/
http://www.vef.unizg.hr/
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 University of Ljubljana, Veterinary Faculty. Republic of Slovenia  http://www.vf.uni-lj.si 

 University of Forestry, Faculty of Veterinary Medicine. Republic of Bulgaria   

www.ltu.bg 

 *Договор за билатерална меѓународна соработка со Факултетот за Ветеринарна 

медицина, Тракиски Универзитет -Стара Загора, Р. Бугарија. 

 *ERASMUS + мобилности 

2017/2018 - 3 студенти / 3 наставници 

2018/2019 – 2 студенти / 2 наставници 

Меѓународен проект IPA-INTEREGG помеѓу Р. Грција и Р. Македонија – Заштита на 

автохтони раси Пелагониски овци во меѓугранична зона. Акроним: PAPESHE ( Табела Бр. 4) 

 SWOT анализа   

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

• Подобрување на наставната програма со 

зголемен фонд на часови на практичната 

настава 

• Зголемување на теренската практична 

настава 

• Соработка со институции установи и 

други правни субјекти од областа на 

ветеринарната медицина 

• Подобрена употребата на електронските 

помагала во наставниот процес 

• Прилагодувања и раелизација на 

наставата по методот на “on-line” учење 

во услови на примена на рестиктивните 

мерки поради пандемијата со корона 

вирусот COVID-19 

• Доследна примена на ЕКТС системот и  

i-know електонскиот систем во 

реализација на наставата  

• Кадровски подобрувања со зголемување 

на бројот на наставници во областите од 

• Недостиг на услови и опрема за 

реализација на лабораториската и 

теренската настава на факултетот 

• Недостиг на наставно-научен кадар 

директно вклучен во наставата особено 

во наставните области од ветеринарната 

медицина 

• Недостиг на кадар вклучен во научно-

истражувачката и апликативната дејност 

на факултетот 

• Мал интерес и мотивација за упис и 

студирање на студии од областа на 

ветеринарната медицина  

• Ниско ниво на предзнаења од 

претходните нивоа на образование на 

кандидатите кои се запишуваат и 

студираат  

• Недоволна редовност на предавања и 

вежби  

• Недостиг на дидактички, наставно-

http://www.vf.uni-lj.si/
http://www.ltu.bg/
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ветеринарната медицина и подобрување 

на соодносот студент наставник 

• Подобрена транспарентност и 

достапност на информациите врзани за 

дејностите на факултетот 

• Реализација на градежни зафати за 

прилагодување и подобрување на 

објектот 

• Зголемување на проектната активност 

• Зголемување на обемот на 

апликативната дејност преку основање и 

опремување на лаборатории 

• Реализација на планот за основање и 

отворање на ветеринарната клиника во 

рамките на факултетот 

научен  и апликативен простор.  

• Слаба заинтересираност на студентите 

за мобилност  

 

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

• Проширување на соработката со други 

наставно-научни институции од земјава 

и странство 

• Планирање на апликативната дејност и 

соработката со потенцијалните клиенти 

• Зголемување на обемот на научно-

истражувачката дејност 

• Обезбедување на клиничка пракса во 

рамките на факултетот 

• Зголемување на учеството на студентите 

во научно-истражувачката дејност 

• Недостиг на финансии за 

подобрување на условите во 

наставно-научната  и апликативната 

дејност 

• Административни оптеретувања при 

реализација на дел од плановите за 

зголемување на апликативната 

дејност на факултетот 

• Кадровски недостиг во сите 

сегменти од работењето на 

факултетот 

    

 

 

 

3. Научно-истражувачка и апликативна дејност 
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Ветеринарен факултет во периодот кој е предмет на евалуација бележи напредок во 

сегментот на научно-истражувачката дејност. Во овај период, 3 колеги од соработничкиот 

кадар ги завршуваат докторските студии од кои две колешки се избрани во звање доцент 

додека кај третиот колега во тек е постапката за негов избор во звањето доцент.  

Наставниот кадар согласно податоците од евалуацијата, во периодот од 

академската 2017/18 до академската 2019/20 има напишано и издадено 1 учебно помагало 

(Анекс 1 Табела бр. 17), но исто така во тек е и издавање на уште едно издание на ново на 

учебно помагало. Наставниот кадар користи интерни скрипти и интерни предавања како 

дополнителна литература во процесот на настава. Малиот број на објавени книги, особено 

на литературата од областа на ветеринарната медицина се должи на специфичноста и 

комплексноста на материјата која се обработува. Оттука произлегува и се почестото 

користење на странската литература во реализација на наставниот процес.  

Наставниот кадар во академската 2017/18 е вклучен во два меѓународно 

финансирани проекти од кои еден комплетно се реализирал во истата академска година 

додека другиот меќународен проект трае во текот на целиот период на евалуација. Овај 

проект е финансиран од Европските фондови и Ветеринарен факултет е партнер во 

реализацијата на проектот. Во академската 2019/20 дел од кадарот е исто така е вклучен во 

меѓународен проект кој е во подготвителна фаза на реализација. Покрај меѓународните, 

дел од академскиот кадар учествувал и во 1 национален проект во академската 2017/18 

година (Анекс 1 Табела бр. 18).  

Наставниот и соработничкиот кадар во периодот од 2017 до 2019 година 

учествувал вкупно на 17 конференции од кои 7 пати се јавува како автор и 10 пати како 

коавтор. Во истиот период 3 колеги имале учество на семинари како автор (Анекс 1 

Табела бр 19).  

Наставниот и соработничкиот кадар на факултетот во периодот на евалуација, се 

јавува како автор или коавтор на вкупно 71 труд или публикација објавени во национални 

и меѓународни научни списанија. Покрај тоа, објавени се дополнително 3 други трудови и 

други публикации (Анекс 1 Табела бр. 20).  

 

SWOT анализа     

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

• Учество во меѓународни проекти  

• Пораст на проектната активност 

• Недостиг на финансиски средства за 

реализација на научно-истражувачката 
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• Стратегија за развој на научно-

истражувачката и апликативната дејност 

 

дејност 

• Недоволна научно-истражувачка 

активност на кадарот 

• Недостиг на активно учество на 

семинари симпозиуми и конференции 

од страна на кадарот на факултетот 

• Недостиг на активност во организација 

на конференции семинари и симпозиуми 

од страна на единицата 

• Недостиг на издавачка дејност и 

активност во издавање на стручна 

литература 

  

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

• Можности за научнпо-истражувачка 

дејност со користење на ресурсите на 

апликативната дејност на факултетот и 

публикување на научни трудови 

• Изработка на национални проекти 

• Учество во меѓународни проекти 

• Активности во издавачката дејност  

 

• Недостиг на финансирање на 

национални проекти од областа на 

ветеринарната медицина  

• Недостиг на поддршка од МОН за 

поттикнување на истражувачката 

работа, како и соработка со 

Агенцијата за храна и ветеринарство 

особено во апликативната дејност 

• Недостиг на комуникација и 

соработка со национален факултет 

од друг Универзитет кој е од областа 

на ветеринарната медицина.  

• Недостаток на финансиски, 

кадровски, просторни и технички 

услови   за подобрување на условите 

за научно-истражувачка дејност  

 

4. Општествена оправданост  
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Ветеринарен факултет се базира на принципот на транспарентност преку јасно 

објавување на сите податоци кои се од интерес  за идните и тековните студенти, кадарот 

вработен на факултетот, надворешните соработници и сите останати заинтересирани 

преку официјалната webстрана на факултетот. Транспарентноста исто така се согледува и 

во користењето на социјалните мрежи како и промотивните активности и материјали 

преку кои се изнесуваат сите активности на ветеринарен факултет. Во прилог на јавното 

преставување на факултетот, се и алумните на факултетот кои се издвојуваат од редот 

студентите кои покажуваат посебен успех во студирањето и особено успешни кадри кои 

завршиле студии на ветеринарен факултет. Токму со кадрите кои веке го завршиле 

студирањето, факултетот остварува редовни врски, комуникација и други облици на 

стручно- образовни активности кои се дел од концептот на доживотно учење. 

Планирањето на ваквиот концепт е во согласност со потребите и се базира на претходна 

евалуација и анализа на потребата.  

Ветеринарен факултет како високообразовна институција покрај што придонесува 

за генерирање на стручен кадар во областа на ветеринарната медицина, кој сеуште е во 

дефицит, може да има и значајна улога во јавното здравје. Значењето на Ветеринарен 

факултет се согледува и во придонесот кој може да го даде во  развојот на Пелагонискиот 

регион кој според официјалните податоци се карактеризира со голем сточен фонд и голем 

обем на остварено производство на производи од анимално потекло.  

 

SWOT анализа       

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

• Соработка со правни субјекти од 

областа на ветеринарната медицина  

•  

• Финансиски недостиг за зголемена 

активност на апликативниот дел и 

примена на терциерното ниво на 

здравствена заштита 

• Недоволна информираност и активност 

во организацијана на програмите за 

доживотно учење 

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

• Можност за континуирана едукација на 

сите претприемачи и одгледувачи на 

животни како и производители преку 

• Недостиг на финансиски фондови за 

развој на апликативната и услужната 

дејност на факултетот 
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организација на конференции, семинари 

и симпозиуми организирани од страна на 

факултетот 

• Апликативна дејност преку услуги од 

терциерно ниво на потенцијалните 

клиенти 

• Советодавни стручни услуги   

• Препознавање на општествено-

економското значење на факултетот 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА: 

 

1. Доц. Др. Петар Додовски – претседател  

_______________________________________ 

2. Доц. Др. Панче Дамески член 

_______________________________________ 

3. Доц Др. Мими Ристевски член 

_______________________________________ 

4. Доц Др. Талија Христовска член  

________________________________________ 

5. Никола Бегаевски - член, преставник од студенти 

___________________________________________ 

Декан  

Доц. Др. Никола Караболовски ДВМ 

______________________________________ 
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5. ПРИЛОЗИ 

 

Анекс 1 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 1:ПРИКАЗ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ПРВ ЦИКЛУС(ДОДИПЛОМСКИ) 

СТУДИИ 

 

Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                     Академска година: 17/18 

                         Датум на самоевалуација: 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив на 

студиската 

програма 

Година 

на 

основање 

Бројна 

семестри 

Вкупенброј 

на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 

во работен 

однос на 

неопределено 

време 

во работен 

однос на 

определено 

време 

ангажирани 

наставници 
М Ж 

1. 

Ветеринарна 

Медицина 

прв и втор 

циклус 

интегрирани 

петгодишни 

студии 

2013 10 92 1 7 8 11 5 

 

 

Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                     Академска година: 18/19 

                         Датум на самоевалуација: 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив на 

студиската 

програма 

Година 

на 

основање 

Бројна 

семестри 

Вкупенброј 

на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 

во работен 

однос на 

неопределено 

време 

во работен 

однос на 

определено 

време 

ангажирани 

наставници 
М Ж 

1. 

Ветеринарна 

Медицина 

прв и втор 

циклус 

интегрирани 

петгодишни 

студии 

2013 10 92 2 8 7 11 6 

 

 

 

Приказ на студиските програми на прв циклус (додипломски) студии 
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Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                     Академска година: 19/20 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

Ред. 

бр. 

Назив на 

студиската 

програма 

Година 

на 

основање 

Бројна 

семестри 

Вкупенброј 

на 

предмети 

Вкупен број на наставници Пол 

во работен 

однос на 

неопределено 

време 

во работен 

однос на 

определено 

време 

ангажирани 

наставници 
М Ж 

1. 

Ветеринарна 

Медицина 

прв и втор 

циклус 

интегрирани 

петгодишни 

студии 

2018 10 68 2 8 5 10 5 

 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 2:СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИОТ АКАДЕМСКИ КАДАР НА НЕОПРЕДЕЛЕНО И 

ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 

 

Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                     Академска година: 17 /18 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки 
М Ж Број 

Просечна 

старост 

 Редовен професор      

1. Живко Гацовски *  1 60  

2.       

3.       

 ВКУПНО: 1  1 60 12,5% 

 Вонреден професор      

1. Гоце Цилев *  1 45  

2. Билјана Петровска  * 1 44  

3. Стојановски Сашо *  1 35  

 ВКУПНО: 2 1 3 41 37,5% 

 Доцент      

1. Никола Караболовски *   38  

2. Панче Дамески *   50  

3. Мими Ристевски *   51  
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4. Петар Додовски *   44  

 ВКУПНО: 4  4 45.75 50% 

 ВКУПНО:     100% 

 

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки 
М Ж Број 

Просечна 

старост 

       

 Асистент      

1. Игор Здравески *   39  

2. Александар Аврамов *   38  

3. Наташа Петровска  *  35  

4. Наташа Пејчиновска  *  42  

5. Талија Христовска  *  30  

 ВКУПНО: 2 3 5 36.8  

 Асистент докторант      

1. Маја Ангеловска  * 1 36  

2.       

 ВКУПНО:   1 36  

 

 

Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет  

                                                                     Академска година: 18 /19 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки 
М Ж Број 

Просечна 

старост 

 Редовен професор      

1. Живко Гацовски *  1 62  

2.       

3.       

 ВКУПНО:   1 62 10% 

 Вонреден професор      

1. Гоце Цилев *  1 46  

2. Билјана Петровска  * 1 45  

3. Стојановски Сашо *  1 36  

 ВКУПНО: 2 1 3 42,33 40% 

 Доцент      

1. Никола Караболовски *   38  
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2. Панче Дамески *   50  

3. Мими Ристевски *   51  

4. Петар Додовски *   44  

5. Наташа Пејчиновска  *  43  

6. Талија Христовска  *  31  

 ВКУПНО: 4 2 6 42.83 60% 

 ВКУПНО:     100% 

 

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки 
М Ж Број 

Просечна 

старост 

 Асистент      

1. Игор Здравески *   40  

2. Александар Аврамов *   39  

3. Наташа Петровска  *  36  

 ВКУПНО: 2 1 3 38.33  

 Асистент докторант      

1. Маја Ангеловска  * 1 37  

2.       

 ВКУПНО:  1 1 37  

 

 

Структура на вработениот академски кадар на неопределено и определено време 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен Факултет 

                                                                     Академска година: 19/20 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки 
М Ж Број 

Просечна 

старост 

 Редовен професор      

1. Живко Гацовски  *  1 62  

2. Гоце Цилев *  1 48  

3.       

 ВКУПНО: 2 0 2 55 20% 

 Вонреден професор      

1. Стојановски Сашо *   37  

2. Петровска Билјана  *  46  

3.       

 ВКУПНО: 1 1 2 41.5 20% 

 Доцент      

1. Никола Караболовски *   40  

2. Панче Дамески *   52  
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3. Мими Ристевски *   53  

4. Наташа Пејчиновска  *  44  

5. Талија Христовска   *  32  

6.  Петар Додовски *   46  

 ВКУПНО: 4 2 6 44.5 60% 

 ВКУПНО:     100% 

 

 

Ред. 

бр. 
Категорија на звања 

 

Пол 

 

Вкупно 

Процент со 

научен 

степен 

Доктор на 

науки 
М Ж Број 

Просечна 

старост 

       

 Асистент      

1. Игор Здравески *   40  

2. Наташа Перовска  *  36  

3. Александар Аврамов *   39  

 ВКУПНО: 1 1 2 38.33  

 Асистент докторант      

1. Маја Ангеловска  *  39  

2.       

 ВКУПНО:  1 1 39  
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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: Ветеринарен факултет 

    Датум на самоевалуација:  

 

  

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 1 5 3 5 4         6 6   12 12 

2018/19 5 2 4 2 7 6         4 4   12 12 

2019/20 5 2 4 2 7 6         4 4   12 12 

 

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; 
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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: Ветеринарен факултет 

                       Датум на самоевалуација:  

 

 

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 8 70 8.75 

2018/2019 10  55  5.5 

2019/2020 10  54  5.4 

 

 

 

 

 

 

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

академски години. 

 

 

 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 4: 



43 
 

 

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: Ветеринарен факултет 

Академска година: 17/18 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

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.  Живко Гацовски 

Биологија на клетка 3+1 

16+7 

10200  

Хранливи лековити и отровни 

растенија 
2+1 40309 

Зоологија 2+1 10214 

Генетика со биостатистика 1 2+1 10208 

Одгледување на диви жив.со 

ловна технологија 
2+0 10215 

Биоклиматологија и 

биометрологија 
2+0 40101 

Заштита и спасување на жив. 

Во вонредни ситуации 
1+2 40729 

Ветерианрна генетика 2+1 40804 
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2.  Гоце Цилев 

Исхрана на домашни животни 

1 
2+1 

15+10 

40806 
“Ispitivanje efikasnosti delimicne 

suspstitucije kukuruza sporednim 

proizvodima prerade povrca i 

voca u smesama za svinje u 

porastu i tovu” 

 

 научна област - 40806 Исхрана 

и диетика на животни 

Исхрана на домашни животни 

2 
2+1 40806 

Одгледување на домашни 

животни 1 
2+2 40808 

Одгледување на домашни 

животни 2 
1+2 40808 

Хигиена на сточарски објекти 

1 
2+0 40727 

Хигиена на сточарски објекти 

2 
1+1 40727 

Еколошка заштита 2+1 10205 

Нутритивна патологија 1+1 40730 

Хигиена и патологија на 

исхраната кај дом. жив. 
2+1 40730 

3.  
 

Билјана Петровска  

Генетика со биостатистика 2 3+1 

 

8+4 

513  

Економика во ветеринарство 1+1 40103 

Етика и комуникологија во 

ветеринарната медицина 
1+1 40733 

Психосоцијалниаспектинадрж

ењенаживотни 
1+1 40733 

Менаџмент на ветеринарна 

пракса со рурална економија 
2+0 50616 

4.  

 

 

Сашо стојановски 

Микробиологија со 

имунологија  1 
3+3 

 

16+14 

40706/40705 
 

Микробиологија со 

имунологија 2 
3+2 40706 

Хигиена контрола и надзор на 

млечни производи 
1+1 40728 

Хигиена контрола и надзор на 

месо риби и нивни производи 
4+3 40728 

Вовед во хигиена на храна 4+3 40728 

Микробиолошка пракса 0+1 40706 

Хигиена со екологија 1+1 10205 
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5.  
 

Фејзула Фејзулах 

Болести на копитари и 

месојади 1 
2+1 

12+19 

 

40711 
 

 

Болести на копитари и 

месојади 2 
2+2 40712 

Болести на свињи 1+2 40711 

Ветеринарен надзор на 

колење и месо 
0+4 40728 

Болести на чапункари 1 3+2 40710 

Болести на чапункари 2 4+4 40710 

Амбулантна клиника 2 0+4 40712 

6.  

 

Никола Караболовски 

Визуелни дијагностички 

методи 
2+1 

 

26+15 

40722 
 

“Мезенхимска транзиција кај 

тумури на млечната жлезда кај 

кучки и мачки” 

Област 40708 Патолошка 

морфологија  

Општа патологија 4+3 40708 

Паразитологија 4+2 40716 

Патологија 2 4+2 40708 

Хистологија со ембриологија 

1 
3+2 40704 

Хистологија со ембриологија 

2 
3+2 40702 

Судско Ветеринарство 3+2 40732 

Управно ветеринарство 3+1 40731 

7.  

 

 

Мими Ристевски 

Основи на клиничка 

дијагностика 
2+2 

 

14+22 

 

40734 
 

 

'' Идентификација на ризик 

факторите кај кравите во 

перипарталниот период 

значајни за настанување на 

кривење во лактација'' 

 

научна област – Хирургија 

40719 

Амбулантна клиника 3 

(преработка на храна од 

животинско потекло) 

0+4 40728 

Епизоотиологија 2+1 40717 

Физички основи на 

дијагностички и терапевтски 

методи 

1+2 40734 

Анатомија на животните 1 4+5 40700 

Анатомија на животните 2 4+6 40700 

Вовед во ветеринарна 

клиничка пракса 
1+2 40734 

8.   Физиологија на животните 1 4+3 16+15 40703  
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Петар Додовски 

Физиологија на животните 2 4+3  

 

40703  

HORMONALNI I 

METABOLIČKI STATUS 

TELADI NEONATALNOG 

PERIODA POREKLOM OD 

PRIMAPARNIH MAJKI 

TRETIRANIH 

SPROPILTIOURACILOM 

TOKOM GRAVIDITETA 

 

научна област – Физиологија 

40703  

Физиологија на репродукција 0+1 40703 

Фармакологија и 

токсикологија 1 
2+2 40715 

Фармакологија и 

токсикологија 2 
2+2 40715 

Патолошка физиологија 3+2 40709 

Ветеринарна токсикологија 0+2 40715 

Физиологија на животни во 

ЗОО градини 
1+0 40703 

9.  

 

 

 

Панче Дамески 

Општа хирургија со основи на 

анестезиологија 
3+3 

12+20 

 

 

40719 
 

 

“Антисептичка ефикасност на 

хлорхексидин глуконат и 

повидон јод при испирање на 

слузницаta на јазикот и  

гингиваta на долната вилица кај 

кучиња” 

 

научна област – Хирургија 

40719 

 

Хирургија со ортопедија и 

офталмологија 
3+4 40719/40720 

Хируршка пракса 0+2 40719 

Амбулантнаклиника 1 

(домашнимиленици) 
0+4 40712 

Основи на клиничка 

дијагностика 
2+2 40725 

Кинологија во ветеринарство 1+2 40735 

Породилство и стерилитет кај 

домашните животни 
3+3 40724 

10.  

 

 

 

Дијана Блажековиќ Димовска 

Биологија и патологијанариби 3+1 4+3 

 

 

40714  

 

 
Рибарство 1+2 409 

11.  
 

 

Гоце Костовски 

Биологија и патологија на 

пчели 
1+2  

2+3 

 

40714 
 

 

 Радиобиологија и радијациона 

хигиена 
1+1 40718 

12.  Валентина Павлова  

 

 

Хемија 3+2  

8+4 

 

10700  

 

 

Биофизика 3+1 10303 

Клиничка биохемија 2+1 10800 

13.  Милена Јанкуловска  Биохемија 3+2 3+2 10800  
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14.  Љупче Кочоски Репродукција и ВО 4+3 4+3 40723  

15.  
Стојмир Стојановски 

Болести на живина 1 2+1 
3+3 

40713  

Болести на живина 2 1+2 40713 

 

 

 

 

 

 

Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академска година: 18/19 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

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.  Живко Гацовски 

Биологија на клетка 3+1 

14+7 

10200  

Хранливи лековити и отровни 

растенија 
2+1 40309 

Зоологија 2+1 10214 

Генетика со биостатистика 1 2+1 10208 

Одгледување на диви жив.со 

ловна технологија 
2+0 1015 

Заштита и спасување на жив. 

Во вонредни ситуации 
1+2 40729 

Ветерианрна генетика 2+1 10208 

2.  Гоце Цилев Исхрана на домашни животни 2+1 10+7 40806 “Ispitivanje efikasnosti delimicne 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 5: Табелата се пополнува за сите студиски програми на единицата. 
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1 suspstitucije kukuruza sporednim 

proizvodima prerade povrca i 

voca u smesama za svinje u 

porastu i tovu” 

 

 научна област - 40806 Исхрана 

и диетика на животни 

Исхрана на домашни животни 

2 
2+1 40806 

Одгледување на домашни 

животни 1 
2+2 40808 

Одгледување на домашни 

животни 2 
1+2 40808 

Хигиена на сточарски објекти 

1 
2+0 40727 

Хигиена на сточарски објекти 

2 
1+1 40727 

3.  
 

Билјана Петровска  

Генетика со биостатистика 2 3+1 

 

7+3 

513  

Економика во ветеринарство 1+1 40103 

Етика и комуникологија во 

ветеринарната медицина 
1+1 40733 

Менаџмент на ветеринарна 

пракса со рурална економија 
2+0 50616 

4.  

 

 

Сашо стојановски 

Микробиологија со 

имунологија  1 
3+3 

 

16+14 

40706/40705 
 

Микробиологија со 

имунологија 2 
3+2 40706 

Хигиена контрола и надзор на 

млечни производи 
1+1 40728 

Хигиена контрола и надзор на 

месо риби и нивни производи 
4+3 40728 

Вовед во хигиена на храна 4+3 40728 

Микробиолошка пракса 0+1 40706 

Хигиена со екологија 1+1 10205 

5.  
 

Фејзула Фејзулах 

Болести на копитари и 

месојади 1 
2+1 

12+19 

 

40711 
 

 

Болести на копитари и 

месојади 2 
2+2 40712 

Болести на свињи 1+2 40711 

Ветеринарен надзор на 

колење и месо 
0+4 40728 
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Болести на чапункари 1 3+2 40710 

Болести на чапункари 2 4+4 40710 

Амбулантна клиника 2 0+4 40712 

6.  

 

Никола Караболовски 

Општа патологија 4+3 

 

24+14 

40708  

“Мезенхимска транзиција кај 

тумури на млечната жлезда кај 

кучки и мачки” 

Област 40708 Патолошка 

морфологија 

Паразитологија 4+2 40716 

Патологија 2 4+2 40708 

Хистологија со ембриологија 

1 
3+2 40704 

Хистологија со ембриологија 

2 
3+2 40702 

Судско Ветеринарство 3+2 40732 

Управно ветеринарство 3+1 40731 

7.  

 

 

Мими Ристевски 

Основи на клиничка 

дијагностика 
2+2 

 

17+22 

 

40734 
 

'' Идентификација на ризик 

факторите кај кравите во 

перипарталниот период 

значајни за настанување на 

кривење во лактација'' 

 

научна област – Хирургија 

40719 

 

Амбулантна клиника 3 

(преработка на храна од 

животинско потекло) 

0+4 40728 

Епизоотиологија 2+1 40717 

Визуелни дијагностички 

методи 

2+1 40722 

Заразни болести 2+1 40717 

Анатомија на животните 1 4+5 40700 

Анатомија на животните 2 4+6 40700 

Вовед во ветеринарна 

клиничка пракса 
1+2 40734 

8.  

 

 

Петар Додовски 

Физиологија на животните 1 4+3 

15+15 

 

 

40703  

 

HORMONALNI I 

METABOLIČKI STATUS 

TELADI NEONATALNOG 

PERIODA POREKLOM OD 

PRIMAPARNIH MAJKI 

TRETIRANIH 

SPROPILTIOURACILOM 

TOKOM GRAVIDITETA 

Физиологија на животните 2 4+3 40703 

Физиологија на репродукција 0+1 40703 

Фармакологија и 

токсикологија 1 
2+2 40715 

Фармакологија и 

токсикологија 2 
2+2 40715 

Патолошка физиологија 3+2 40709 

Ветеринарна токсикологија 0+2 40715 
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научна област – Физиологија 

40703  

9.  

 

 

 

Панче Дамески 

Општа хирургија со основи на 

анестезиологија 
3+3 

11+18 

 

 

40719 
 

“Антисептичка ефикасност на 

хлорхексидин глуконат и 

повидон јод при испирање на 

слузницаta на јазикот и  

гингиваta на долната вилица кај 

кучиња” 

 

научна област – Хирургија 

40719 

 

 

Хирургија со ортопедија и 

офталмологија 
3+4 40719/40720 

Хируршка пракса 0+2 40719 

Амбулантна клиника 1 

(домашнимиленици) 
0+4 40712 

Тропски болести 2+0 40734 

Одбрани поглавја од интерна 

медицина на мали животни 
2+1 40712 

Кинологија во ветеринарство 1+2 40734 

Клиничка лаб. пракса 0+2 40734 

10.  

 Дијана Блажековиќ Димовска Рибарство 1+2 1+2 409 

 

 

 

11.  

Гоце Костовски 

Биологија и патологија на 

пчели 
1+2  

2+3 

 

40714 
 

 

 Радиобиологија и радијациона 

хигиена 
1+1 40718 

12.  
Милена Јанкуловска 

 

Хемија 3+2 9+5 

 

10700  

 

 

Биофизика 3+1 40701 

Биохемија 3+2 3+2 10800 

13.  

Љупче Кочоски 

Породилство и стерилитет кај 

домашните животни 
3+3 

7+6 
40724 

 

Репродукција и ВО 4+3 40723 

14.  
Лела Андреевска  

Странски јазик1 1+1 
2+2 

604  

Странски јазик 2 1+1 604 

15.  

Стојмир Стојановски 

Болести на живина 1 2+1 

6+4 

40713  

Болести на живина 2 1+2 40713 

Биологија и патологија на 

риби 
3+1 40714 
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Наставници, наставни дисциплини и фонд на часови 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академска година: 19/20 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

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.  Живко Гацовски 

Биологија на клетка 3+2 

11+5 

10200  

Хранливи лековити и отровни 

растенија 
2+1  

Зоологија 2+1 10214 

Генетика  2+1 10208 

Одгледување на диви жив.со 

ловна технологија 
2+0 10215 

2.  Гоце Цилев 

Исхрана на домашни животни 

1 
2+1 

10+7 

40806 
“Ispitivanje efikasnosti delimicne 

suspstitucije kukuruza sporednim 

proizvodima prerade povrca i 

voca u smesama za svinje u 

porastu i tovu” 

 

 научна област - 40806 Исхрана 

и диетика на животни 

Исхрана на домашни животни 

2 
2+1 40806 

Одгледување на домашни 

животни 1 
2+2 40808 

Одгледување на домашни 

животни 2 
1+2 40808 

Хигиена на сточарски објекти 

1 
2+0 40727 

Хигиена на сточарски објекти 

2 
1+1 40727 
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3.  
 

Билјана Петровска  

Генетика со биостатистика 2 3+1 

 

8+4 

513  

Економика во ветеринарство 1+1 40103 

Психосоцијални аспекти на 

држење на животни 

1+1 40733 

Етика и комуникологија во 

ветеринарната медицина 
1+1 40733 

Менаџмент на ветеринарна 

пракса со рурална економија 
2+0 50616 

4.  

 

 

Сашо стојановски 

Микробиологија со 

имунологија  1 
3+3 

 

15+13 

40706/40705 
 

Микробиологија со 

имунологија 2 
3+2 40706 

Хигиена контрола и надзор на 

млечни производи 
1+1 40728 

Хигиена контрола и надзор на 

месо риби и нивни производи 
4+3 40728 

Вовед во хигиена на храна 4+3 40728 

Микробиолошка пракса 0+1 
40706 

 

5.  
Наташа Пејчиновска 

 

Хистологија со ембриологија 

1 
3+2 

12+14 

 

40704 
 

“Histološke odlike želudačne 

mukoze svinja u različitim 

uslovima uzgoja” 

Научна област Хистологија - 

40704 

Хистологија со ембриологија 

2 
3+2 40702 

Паразитологија 4+2 40716 

Болести на свињи 1+2 40711 

Ветеринарна пракса и систем 

на чување и болести на свињи  
1+2 40711 

Ветеринарен надзор на 

колење и месо 
0+4 40728 

6.  
 

Никола Караболовски 

Општа патологија 4+3 
 

17+12 

40708  

“Мезенхимска транзиција кај 

тумури на млечната жлезда кај 

Патологија 2 2+2 40708 

Болести на копитари и 2+1 40711 
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месојади 1 кучки и мачки” 

Област 40708 Патолошка 

морфологија 

Болести на копитари и 

месојади 2 

2+2 
40712 

Морфологија и патологија на 

млечна жлезда кај преживари 
1+1 40710 

Судско Ветеринарство 3+2 40732 

Управно ветеринарство 3+1 40731 

7.  

 

 

Мими Ристевски 

Основи на клиничка 

дијагностика 
2+2 

 

19+21 

 

40734 
 

 

'' Идентификација на ризик 

факторите кај кравите во 

перипарталниот период 

значајни за настанување на 

кривење во лактација'' 

 

научна област – Хирургија 

40719 

Амбулантна клиника 3 

(преработка на храна од 

животинско потекло) 

0+4 40728 

Епизоотиологија 2+1 40717 

Визуелни дијагностички 

методи 

2+1 40722 

Заразни болести 2+1 40717 

Анатомија на животните  10+10 40700 

Вовед во ветеринарна 

клиничка пракса 
1+2 40734 

8.  

Талија Христовска 

Фармакологија и 

токсикологија 1 
2+2 

11+17 

40715 
 " UTICAJ NIACINA NA 

LIPIDNI PROFIL I 

METABOLIĈKU 

ADAPTACIJU KRAVA U 

RANOJ LAKTACIJI" 

 "Влијанието на ниацинот на 

липидниот профил и 

метаболитичката адаптација кај 

крави во рана лактација " 

научна област – Фармакологија 

и токсикологија 40715  

Фармакологија и 

токсикологија 2 
2+2 40715 

Ветеринарна токсикологија 0+2 40715 

Болести на чапункари 1 3+2 40710 

Болести на чапункари 2 4+4 40710 

Амбулантна клиника 2 0+4 40712 

Болести на подмладокот кај 

преживарите 
1+1 40710 

9.  

 

 

Петар Додовски 

Физиологија на животните 1 4+3 

14+11 

 

 

40703  

HORMONALNI I 

METABOLIČKI STATUS 

TELADI NEONATALNOG 

PERIODA POREKLOM OD 

Физиологија на животните 2 4+3 40703 

Физиологија на репродукција 0+1 40703 

Патолошка физиологија 3+2 40709 

Вовед во ветеринарна 1+1 40734 
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клиничка пракса  PRIMAPARNIH MAJKI 

TRETIRANIH 

SPROPILTIOURACILOM 

TOKOM GRAVIDITETA 

 

научна област – Физиологија 

40703  

Физиологија на животни во 

ЗОО градини 
1+0 40703 

Морфологија на 

лабораториски животни 
1+1 40700 

10.  

 

 

 

Панче Дамески 

Општа хирургија со основи на 

анестезиологија 
3+3 

11+18 

 

 

40719 
 

 

“Антисептичка ефикасност на 

хлорхексидин глуконат и 

повидон јод при испирање на 

слузницаta на јазикот и  

гингиваta на долната вилица кај 

кучиња” 

 

научна област – Хирургија 

40719 

 

Хирургијасоортопедијаиофта

лмологија 
3+4 40719/40720 

Хируршкапракса 0+2 40719 

Амбулантнаклиника 1 

(домашнимиленици) 
0+4 40712 

Тропски болести 2+0 40717 

Одбрани поглавја од интерна 

медицина на мали животни 
2+1 40712 

Кинологија во ветеринарство 1+2 40735 

Клиничка лаб. пракса 0+2 40735 

11.  

 Дијана Блажековиќ Димовска Рибарство 1+2 1+2 409 

 

 

 

12.  

Гоце Костовски 

Биологија и патологија на 

пчели 
1+2  

2+3 

 

40714 
 

 

 Радиобиологија и радијациона 

хигиена 
1+1 40718 

13.  
Милена Јанкуловска 

 

Хемија 3+2 9+5 

 

10700  

 

 

Биофизика 3+1 40701 

Биохемија 3+2 3+2 10800 

14.  

Љупче Кочоски 

Породилство и стерилитет кај 

домашните животни 
3+3 

7+6 
40724 

 

Репродукција и ВО 4+3 40723 

15.  
Стојмир Стојановски Болести на живина 1 2+1 6+4 

40713 
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Болести на живина 2 1+2 40713 

Биологијаипатологијанариби 3+1 40714 

 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 6: АНГАЖМАН НАНАСТАВНИЦИТЕ ВО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Табела 6 

 

Ангажман на наставниците во други институции 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен Факултет 

Академска година: 2017/18; 18/19; 19/20 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

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. Стојановски Сашо Микробиологија на храна 3+2 5 

Технолошко -технички 

факултет Велес 

 

/ 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 7: ФОРМИ ВО НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
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Табела 7 

Форми во наставно-образовниот процес 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица:  Ветеринарен факултет 

                                 Академска година:17/18 

Датум на самоевалуација:  

 

Вид 

Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 

(%) 

Потреба за реализација 

(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) 51,03  

Интерактивна настава 3,52  

Лабораториска (практична) настава 10,08  

Семинарска настава 15,2  

Теренска настава 20,17  

Проектна настава   

Студија на случај   

Работа во тим   

Хоспитации    

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

 

 

Форми во наставно-образовниот процес 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица:  Ветеринарен факултет 

Академска година: 18/19 

Датум на самоевалуација:  
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Вид 

Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 

(%) 

Потреба за реализација 

(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) 51,03  

Интерактивна настава 3,52  

Лабораториска (практична) настава 10,08  

Семинарска настава 15,2  

Теренска настава 20,17  

Проектна настава   

Студија на случај   

Работа во тим   

Хоспитации    

 

    

 

 

 

Форми во наставно-образовниот процес 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица:  Ветеринарен факултет 

Академска година: 19/20 

Датум на самоевалуација:  

 

Вид 

Вкупен број на контакт часови 

Актуелно се реализираат 

(%) 

Потреба за реализација 

(%) 

Предавања екс катедра (фронтална форма на настава) 27,80  

Интерактивна настава 6,53  

Лабораториска (практична) настава 21,31  

Семинарска настава 3,38  

Теренска настава 40,98  

Проектна настава   
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Студија на случај   

Работа во тим   

Хоспитации    

 

 

 

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:  

       Единица: Ветеринарен факултет 

       Академска година: 17/18; 18/19; 19/20 

       Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Вид на соработка Да се означи со  Краток опис 

Стопанство Х Посета и теренска и практична настава  

Владини институции Х Посета 

Институции и јавни претпријатија на локалната самоуправа Х Посета и практична настава 

Невладини организации   

Професионални организации  Х Посета 

Образовни /воспитно-образовни институции Х Посета 

Друго   

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 9: ВЕШТИНИ СО КОИ СТУДЕНТОТ СЕ ОСПОСОБУВА ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ НА ЕДИНИЦАТА 

 

Табела 9 
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Вештини со кои студентот се оспособува во текот на студиите на единицата 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица:Ветеринарен факултет 

Академска година: 17/18; 18/19; 19/20 

    Датум на самоевалуација:  

    

 

Вид на вештини 
Рангирање 

1 2 3 4 5 

Писмено комуницирање   x   

Усмено комуницирање    x  

Работа со компјутер  x    

Работа во лабораторија    x  

Работа во група    x  

Подготвување на проекти  x    

Познавање на странски јазици   x   

Анализа на стручна и научна литература  x    

Разрешување на проблеми  x    

Менаџерство  x    

Друго      

*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. 

 

 

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 
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Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

Академска 

година 

Редовни Вонредни 

Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2017/2018 53 17 70 / / / 

2018/2019 37 18 55 / / / 

2019/2020 36 18 54 /   

 

 

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: Ветеринарен факултет 

Академска година: 2017/18 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

Студиска 

година 
Предавања Вежби Консултации Испити 

Вкупно 

контакт 

часови 

Самостојно 

учење 

Изработка 

на 

дипломска 

работа 

Пракса 
Вкупно 

часови 

Вкупно 

кредити 

1 година 525 375 210 70 1180 200 / 120 1500 60 

2 година 525 375 210 70 1180 200 / 120 1500 60 

3 година 480 420 225 75 1200 300 / / 1500 60 

4 година 390 510 255 80 1235 205 / 60 1500 60 
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5 година 375 375 195 55 1000 290 150 60 1500 60 

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

 

 

Табела 11 

 

Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 

 

 

                                                                                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет  

                                                                                                                                   Академска година: 2018/19 

                                                                                       Датум на самоевалуација:  

 

 

Студиска 

година 
Предавања Вежби Консултации Испити 

Вкупно 

контакт 

часови 

Самостојно 

учење 

Изработка 

на 

дипломска 

работа 

Пракса 
Вкупно 

часови 

Вкупно 

кредити 

1 година 510 390 210 70 1180 200 / 120 1500 60 

2 година 510 390 210 70 1180 200 / 120 1500 60 

3 година 465 435 225 75 1200 300 / / 1500 60 

4 година 405 495 255 80 1235 205 / 60 1500 60 

5 година 375 375 195 55 1000 290 150 60 1500 60 

*Табелата се пополнува според бројот на часови ангажман на студентите по поодделни активности 
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Табела 11 

 

Ангажираност на студентот вонаставно-образовниот процес, индивидуално учење и кредити 

 

 

                                                                                                                                   Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 Единица: Ветеринарен факултет  

                                                                                                                                   Академска година: 2019/20  

Датум на самоевалуација:  

 

 

Студиска 

година 
Предавања Вежби Консултации Испити 

Вкупно 

контакт 

часови 

Самостојно 

учење 

Изработка 

на 

дипломска 

работа 

Пракса 
Вкупно 

часови 

Вкупно 

кредити 

1 година 540 360 210 70 1180 200 / 120 1500 60 

2 година 510 390 210 70 1180 200 / 120 1500 60 

3 година 510 390 225 75 1200 300 / / 1500 60 

4 година 450 450 255 80 1235 205 / 60 1500 60 

5 година 420 330 195 55 1000 290 150 60 1500 60 

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

                    Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Генерација 
Број на 

запишани 

Просечен број 

поени од средно 

училиште 

2017/2018 17 62,20 

2018/2019 12 63,10 

2019/2020 17 62,40 
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ТАБЕЛА БРОЈ 13: ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

Табела 13 

 

Постигнат успех на студентите 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Датум на самоевалуација:  

 

 

 

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  32  7,8 552 334 60,5 7,5 

2018/2019  33  8,2 610 332 54,4 6,3 

2019/2020  29  8,4 415 224 53,9 7,5 

 

 

 

 

 

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:Ветеринарен факултет 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

Академска 

година 

Број на 

дипломирани 

студенти 

2017/2018 7 

2018/2019 13 

2019/2020 2 

ВКУПНО 22 

 

 

 

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: Ветеринарен факултет 

    Датум на самоевалуација:  

 

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 1 2 7,54 

2018/2019 / / 1 3 9 7,31 

2019/2020 / / / 1 1 7,43 

ВКУПНО / / 5 5 12 7,43 
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ТАБЕЛА БРОЈ 16: ВИДОВИ СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ 

 

Табела 16 

 

Видови студентски активности 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академскагодина: 2019/20  

    Датум на самоевалуација:  

 

Активности Има Нема Коментар 

Здруженија     

Клубови     

Научен клуб/здружение     

Учество во активности на 

студентската група 

   Учество на претставнции 

во работата на УСС и 

работата на факултетот, и 

нивните активности. 

Конференции     

Семинари    Учество на претставници 

на семинар за ERAZMUS 

+ програмата. 

Студентски публикации     

Проекти    Планирани проекти, но 

Реализицијата одложена 

поради 

состојбата со COVID-19, 

планирана реализација 

во текот на наредната 

академска година. 

Друго    

*Табелата ја пополнува Студентско собрание 

 

 

 

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: Ветеринарен факултет  

Академска година:2017/18;18/19;19/20  

    Датум на самоевалуација:  



 67 

 

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 / / / 1 

скрипти / / / / 

практикуми / / / / 

други помагала / / / / 

Вкупно (по периоди):  / / 1 

ВКУПНО: / 1 

 

 

 

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 соработнициод единицата во научно-истражувачки и апликативни 

проекти во последните три години 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академска година: 17/18 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални 1 / 

Меѓународни 2 / 

 

 

 

Табела 18 

 

Учество на наставници и соработнициод единицата во научно-истражувачки и апликативни 

проекти во последните три години 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет  

Академска година: 18/19 

    Датум на самоевалуација:  
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Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални / / 

Меѓународни 1 / 

Табела 18 

 

Учество на наставници и соработнициод единицата во научно-истражувачки и апликативни 

проекти во последните три години 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академска година: 2019/20  

    Датум на самоевалуација:  

 

 

Вид на проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Национални / / 

Меѓународни 2 / 

 

 

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: Ветеринарен факултет 

Академска година: 17/18; 18/19; 19/20 

    Датум на самоевалуација:  

 

 

Вид собири 

2017 2018 2019 

автор коавтор автор коавтор автор коавтор 

Конференции 2 6 4 2 1 2 

Симпозиуми / / / / / / 

Семинари 1 / 1 / 1 / 

ВКУПНО 
3 6 5 2 2 2 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 20:ПРИКАЗ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ОД 

ЕДИНИЦАТА 

 

Табела 20 

 

Приказ на истражувачките резултати на академскиот кадар, одединицата 
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Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: 

Академска година: 17/18; 18/19; 19/20 

                     Датум на самоевалуација:  

 

 

Број 2017 2018 2019 Вкупно 

Докторски дисертации/трудови 1 1 / 2 

Магистерски трудови / / / / 

Специјалистички трудови / / / / 

Трудови и 

публикации 

Објавени во научни списанија 25 26 20 71 

Други трудови и публикации  1 2 3 

 

 

 

 

 

Табелата се однесува на академскиот кадар на сите студиски програми на целата единица.  

 

 

 

 

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:  

Академска година: 17/18; 18/19; 19/20 

                     Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Вид на проект Број на проекти 

TEMPUS  

FP7  

IPA 1 

  

  

 

 

 

 

 

Табелата се однесува на сите студиски програми на единицата.  

 

 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 21: 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 20: 
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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 

     Академска година: 17/18 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Реализирани проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Со домашни институции 1 / 

Со меѓународни институции 1 / 

 

Табела 22 

 

Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 

 

 

                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Академска година: 18/19 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Реализирани проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Со домашни институции / / 

Со меѓународни институции 1 / 

 

 

Табела 22 

 

Вкупен број на реализирани проекти во последните 3 години 

 

 

                  Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Академска година: 19/20 

                         Датум на самоевалуација:  

 

 

 

Реализирани проекти Научно-истражувачки Апликативни 

Со домашни институции / / 

Со меѓународни институции 1 / 
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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: Ветеринарен факултет 

Академска година: 2017/18 

                        Датум на самоевалуација: 

 

 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно 1 

Постер 1 

Соопштенија / 

 

Табела 23 

 

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

Начин на презентација 

 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академска година: 2018/19 

                        Датум на самоевалуација: 

 

 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно / 

Постер 1 

Соопштенија / 

Табела 23 

 

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

Начин на презентација 

 

Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

Академска година: 2019/20 
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                        Датум на самоевалуација: 

 

 

 

Начин на презентација Број на учества 

Усно / 

Постер / 

Соопштенија / 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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: Ветеринарен факултет  

Академска година: 17/18; 18/19; 19/20 

              Датум на самоевалуација:  

 

 

Вид собири 2017 2018 2019 

Конференции / / / 

Симпозиуми / / / 

Семинари / / / 

ВКУПНО / / / 

 

 

 

 

 

Табелата се однесува за целата единица по академски години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 23: 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТАБЕЛА БРОЈ 23: 



 73 

Анекс 2 
 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 1: ДИДАКТИЧКИ ПРОСТОР 

Табела 1 

Дидактички простор 

                                                                                              Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

                                                   Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                                                              Академска година: 2017/18; 18/19; 19/20 

                                                                               Датум на самоевалуација: 

 

Видови на дидактички простор 
Број Површина во m2 

Вкупен 

капацитет 

на 

седишта 

Објект/објекти (односно соодветен простор) 1 650 м2  

Амфитеатри  / / / 

Предавални 4 47m2/47m2/48m2/32m2 32/28/32/16 

Простории за изведување нумерички вежби  / / / 

Компјутерски училници  1 45m2 10 

Лаборатории за изведување експериментални (практични) 

самостојни вежби  

3 65 m2 25 

Лаборатории за изведување аудио-визуелни самостојни 

вежби 

/ / / 

Демонстрациони лаборатории 1 29.5m2 14 

Лаборатории за изведување современа научно-

истражувачка дејност 

4 68m2 10 

Основни и средни учлилишта за изведување хоспитации по 

предметот методика 

/ / / 

Кабинети за наставно-научен кадар 8 87m2 15 

Друго (да се наведе) / / / 

ВКУПНО: 22 342m2 157 

 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 2: ВИДОВИ ОПРЕМА 

 

Табела 2 
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Видови опрема 

                                                                                               Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

                                              Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                                                          Академска година: 2017/18;18/19;19/20 

                                                                 Датум на самоевалуација: 

 

Опременост Број 
Вкупен капацитет 

на седишта 

Амфитеатри со современа 

аудио-визуелна опрема:  

графоскоп / / 

екран / / 

видео бим / / 

микроскоп / / 

 / / 

 / / 

Предавални со современа 

аудио-визуелна опрема:  

графоскоп / / 

екран / / 

видео бим 4 108 

микроскоп 5 5 

 / / 

 / / 

 

Опременост Број 
Вкупен капацитет 

на седишта 

Концертни сали со:  

клавири                                / / 

инструменти за 

симфониски концерт 

/ / 

Кабинети за музичка настава 

со:  

клавири                                                            / / 

аудио систем и пултови / / 

Специфична опрема за определена студиска програма   

ВКУПНО:   

 

ТАБЕЛА БРОЈ 3: ОПРЕМЕНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Табела 3 



 75 

Опременост на компјутерски лаборатории 

                                                        Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                            Академска година: 2017/18; 18/19; 19/20 

                       Датум на самоевалуација:  

 

Вид на опрема Број 

Број на компјутери 8 

Интернет приклучоци (вкупно) 8 

ЛЦД проектори 1 

Скенери / 

Печатачи 1 

Друго (да се наведе) / 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 4: ПРИСТАП ДО ИНТЕРНЕТ 

Табела 4 

Пристап до Интернет 

                                                            Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен Факултет 

                                                            Академска година: 2017/18;18/19;19/20  

                 Датум на самоевалуација:  

 

Карактеристики на Интернет приклучоци Број 

Вкупен број на Интернет мрежни приклучоци 32 

Број на Интернет приклучоци за: 

студенти 14 

академски кадар 13 

администрација 7 

библиотека 1 
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ТАБЕЛА БРОЈ 5: ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИСКИ БАЗИ 

Табела 5 

Пристап до информациски бази 

                                                           Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                            Академска година: 2017/18;18/19;19/20 

               Датум на самоевалуација:  

 

Вид на информациските бази Број 

Вкупен број на приклучоци кон информациски бази 2 

Вид на информациски бази: 

Ebsco 1 

Eprints 1 

  

  

  

ВКУПНО: 2 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 6: ПОДАТОЦИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА 

 

Табела 6 

Податоци за библиотеката 

                                                             Универзитет: „Св. Климент Охридски“ - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                           Академска година: 2017/18;18/19;19/20 

                                                           Датум на самоевалуација:  

 

Карактеристики на библиотечниот фонд Број 

Број на книги набавени во последните домашни / 
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3 години странски 121 

Вкупен број на списанија на целата 

единица  во последните 3 години 

домашни 2 

странски / 

Број на компјутери во библиотеката 1 

Приклучоци на библиотеката со Интернет 1 

Апарати за фотокопирање 1 

Печатачи 1 

 

 

ТАБЕЛА БРОЈ 7:ВКУПЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗИРАНИ СОБИРИ ОД СТРАНА НА 

ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  

 

Табела 7 

 

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

три години 

Универзитет: “Св. Климент Охридски” - Битола 

     Единица: Ветеринарен факултет 

                                                                   Академска година: 2017/18;18/19;19/20 

                       Датум на самоевалуација:  

 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Конференции / / / 

Симпозиуми / / / 

Семинари / / / 

ВКУПНО / / / 

 

Табелата се пополнува со податоци што се однесуваат на целата единица. 

 

 

 



78 
 

Анекс 3 

 

Резултати од анкета  

Студентите на Ветеринарен факултет пополнуваат анкети кои се однесуваат на  

оценка на наставната програма и оценка наставниот кадар. Резултатите од спроведените 

анкети кои се добиени од базата на податоци на Iknow системот. Резултатите се 

прикажани во табеларните прегледи содржани во овој извештај.   

 

Преглед на анкета за студиската програма на Ветеринарен факултет 

 

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 

6 – Пондерирана просечна оценка  

7- Стандардна девијација на оценката  

 

 

2017/18 
Број на 

одговори 

Оценка 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Предавањата се квалитетни 22 4.35% 13.04% 4.35% 30.43% 43.48% 4 1.52381 

Практичниот дел од 

програмата ме оспособува за 

практична работа 

23 17.39% 13.04% 17.39% 8.7% 43.48% 3.47826 2.5336 

Нема потреба од 

дополнителни содржини за 

оформување на стручниот 

профил 

23 8.7% 0% 21.74% 13.04% 56.52% 4.08696 1.62846 

Вежбите се квалитетни 23 8.7% 4.35% 30.43% 13.04% 43.48% 3.78261 1.72332 

Студентите се почитувани и 

нивните права се заштитени 
23 17.39% 4.35% 13.04% 26.09% 39.13% 3.65217 2.23715 

Службата за студентски 

прашања ги задоволува 

потребите на студентите 

21 8.7% 13.04% 13.04% 17.39% 39.13% 3.71429 2.01429 

Техничката опременост е 

соодветна (училници, 

лаборатории и опрема, 

библиотечни ресурси, 

компјутери, професионални 

софтвери,...) 

23 8.7% 4.35% 34.78% 17.39% 34.78% 3.65217 1.60079 

Програмата е современа и 

атрактивна 
23 4.35% 8.7% 17.39% 21.74% 47.83% 4 1.45455 
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Просторните услови 

одговараат на потребите на 

наставата 

23 4.35% 17.39% 26.09% 17.39% 34.78% 3.6087 1.61265 

Програмата овозможува 

стекнување применливи и 

практични знаења 

23 8.7% 8.7% 21.74% 21.74% 39.13% 3.73913 1.74704 

Студентите се адекватно 

информирани 
21 13.04% 8.7% 13.04% 30.43% 26.09% 3.52381 1.9619 

Практичниот дел од 

програмата е соодветно 

застапен 

23 21.74% 13.04% 8.7% 8.7% 47.83% 3.47826 2.89723 

За студиската програма 

постои соодветна основна и 

дополнителна литература 

22 0% 8.7% 26.09% 26.09% 34.78% 3.90909 1.03896 

Програмата овозможува 

стекнување соодветни 

знаења и вештини, во 

согласност со стручниот 

профил 

23 0% 8.7% 13.04% 34.78% 43.48% 4.13043 0.93676 

Наставата е соодветно 

организирана 
23 8.7% 17.39% 4.35% 21.74% 47.83% 3.82609 2.05929 

Нема непотребно 

повторување на наставниот 

материјал кај некои 

предмети 

23 4.35% 8.7% 8.7% 17.39% 60.87% 4.21739 1.45059 

Студиската програма ги 

исполнува моите очекувања 
23 13.04% 8.7% 17.39% 26.09% 34.78% 3.6087 1.97628 

Постои логичен редослед и 

поврзаност на предметите, 

според студиските години 

23 4.35% 8.7% 17.39% 21.74% 47.83% 4 1.45455 

При реализацијата на 

колоквиумите и испитите се 

запазува регуларноста         

(навремено започнување и 

завршување, евиденција на 

присутните студенти, 

проверка на исполнетоста на 

условите за правото на 

полагање и сл.) 

23 8.7% 17.39% 13.04% 8.7% 52.17% 3.78261 2.17787 

 

2018/19 
Број на 

одговори 

оценка 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Програмата е современа и 

атрактивна 
45 6.67% 13.33% 11.11% 22.22% 46.67% 3.88889 1.73737 

Наставата е соодветно 

организирана 
45 8.89% 17.78% 8.89% 17.78% 46.67% 3.75556 2.05253 

Студентите се адекватно 

информирани 
44 17.78% 6.67% 11.11% 15.56% 46.67% 3.68182 2.45455 

Студиската програма ги 

исполнува моите очекувања 
44 13.33% 11.11% 15.56% 13.33% 44.44% 3.65909 2.22992 

Нема потреба од дополнителни 

содржини за оформување на 

стручниот профил 

45 15.56% 8.89% 15.56% 11.11% 48.89% 3.68889 2.35556 

Предавањата се квалитетни 44 4.44% 8.89% 17.78% 17.78% 48.89% 4 1.48837 

Вежбите се квалитетни 45 13.33% 13.33% 15.56% 11.11% 46.67% 3.64444 2.2798 

Просторните услови одговараат 

на потребите на наставата 
43 15.56% 13.33% 11.11% 8.89% 46.67% 3.60465 2.53045 

Програмата овозможува 45 8.89% 11.11% 8.89% 22.22% 48.89% 3.91111 1.85556 



80 
 

стекнување соодветни знаења и 

вештини, во согласност со 

стручниот профил 

Практичниот дел од програмата 

ме оспособува за практична 

работа 

45 24.44% 8.89% 8.89% 13.33% 44.44% 3.44444 2.84343 

Студентите се почитувани и 

нивните права се заштитени 
45 15.56% 0% 11.11% 17.78% 55.56% 3.97778 2.11313 

Програмата овозможува 

стекнување применливи и 

практични знаења 

45 6.67% 11.11% 20% 11.11% 51.11% 3.88889 1.78283 

Нема непотребно повторување 

на наставниот материјал кај 

некои предмети 

45 8.89% 15.56% 15.56% 15.56% 44.44% 3.71111 1.98283 

За студиската програма постои 

соодветна основна и 

дополнителна литература 

44 13.33% 13.33% 6.67% 11.11% 53.33% 3.79545 2.39905 

Техничката опременост е 

соодветна (училници, 

лаборатории и опрема, 

библиотечни ресурси, 

компјутери, професионални 

софтвери,...) 

44 17.78% 8.89% 11.11% 15.56% 44.44% 3.61364 2.47516 

Постои логичен редослед и 

поврзаност на предметите, 

според студиските години 

44 2.22% 11.11% 13.33% 20% 51.11% 4.09091 1.34038 

Практичниот дел од програмата 

е соодветно застапен 
45 31.11% 8.89% 4.44% 8.89% 46.67% 3.31111 3.26465 

При реализацијата на 

колоквиумите и испитите се 

запазува регуларноста         

(навремено започнување и 

завршување, евиденција на 

присутните студенти, проверка 

на исполнетоста на условите за 

правото на полагање и сл.) 

45 8.89% 6.67% 6.67% 20% 57.78% 4.11111 1.73737 

Службата за студентски 

прашања ги задоволува 

потребите на студентите 

44 17.78% 11.11% 8.89% 11.11% 48.89% 3.63636 2.60888 

 

 

2019/20 
Број на 

одговори 

оценка 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Програмата овозможува 

стекнување соодветни знаења и 

вештини, во согласност со 

стручниот профил 

36 0% 11.11% 25% 16.67% 47.22% 4 1.2 

Постои логичен редослед и 

поврзаност на предметите, според 

студиските години 

36 2.78% 11.11% 13.89% 11.11% 61.11% 4.16667 1.45714 

Нема непотребно повторување на 

наставниот материјал кај некои 

предмети 

35 5.56% 11.11% 16.67% 11.11% 52.78% 3.97143 1.73445 

Студентите се почитувани и 

нивните права се заштитени 
36 2.78% 8.33% 13.89% 16.67% 58.33% 4.19444 1.30397 

Техничката опременост е 

соодветна (училници, лаборатории 

и опрема, библиотечни ресурси, 

компјутери, професионални 

35 11.11% 11.11% 19.44% 11.11% 44.44% 3.68571 2.1042 
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софтвери,...) 

Програмата овозможува 

стекнување применливи и 

практични знаења 

36 8.33% 13.89% 13.89% 16.67% 47.22% 3.80556 1.93254 

За студиската програма постои 

соодветна основна и дополнителна 

литература 

35 8.33% 2.78% 13.89% 16.67% 55.56% 4.11429 1.63361 

Програмата е современа и 

атрактивна 
36 0% 16.67% 16.67% 16.67% 50% 4 1.37143 

Вежбите се квалитетни 35 8.33% 13.89% 8.33% 16.67% 50% 3.88571 1.98655 

Нема потреба од дополнителни 

содржини за оформување на 

стручниот профил 

35 16.67% 11.11% 13.89% 11.11% 44.44% 3.57143 2.48739 

Практичниот дел од програмата е 

соодветно застапен 
34 25% 8.33% 11.11% 8.33% 41.67% 3.35294 2.96257 

Практичниот дел од програмата ме 

оспособува за практична работа 
36 16.67% 11.11% 19.44% 8.33% 44.44% 3.52778 2.42778 

Просторните услови одговараат на 

потребите на наставата 
36 11.11% 13.89% 19.44% 8.33% 47.22% 3.66667 2.17143 

Предавањата се квалитетни 36 5.56% 5.56% 11.11% 27.78% 50% 4.11111 1.35873 

При реализацијата на 

колоквиумите и испитите се 

запазува регуларноста         

(навремено започнување и 

завршување, евиденција на 

присутните студенти, проверка на 

исполнетоста на условите за 

правото на полагање и сл.) 

35 5.56% 2.78% 16.67% 11.11% 61.11% 4.22857 1.41681 

Наставата е соодветно 

организирана 
36 5.56% 5.56% 22.22% 13.89% 52.78% 4.02778 1.51349 

Студиската програма ги исполнува 

моите очекувања 
35 13.89% 8.33% 16.67% 11.11% 47.22% 3.71429 2.26891 

Студентите се адекватно 

информирани 
36 8.33% 11.11% 8.33% 25% 47.22% 3.91667 1.79286 

Службата за студентски прашања 

ги задоволува потребите на 

студентите 

36 5.56% 8.33% 8.33% 22.22% 55.56% 4.13889 1.49444 

 

 

Преглед на анкета за наставен кадар на Ветеринарен факултет 

 

2017/18 

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

305 6.51% 2.28% 3.91% 10.75% 75.9% 4.48197 1.25708 

 

Наставникот користи современи методи на наставна работа 
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Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

306 7.17% 1.63% 5.54% 11.4% 73.94% 4.43791 1.32236 

 

Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

305 7.82% 1.95% 4.89% 12.7% 71.99% 4.4 1.40526 

 

Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

306 6.51% 2.93% 7.82% 13.36% 69.06% 4.35948 1.35232 

 

Дополнителните активности кои се во функција на зголемување и проширување на знаењата од предметот 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

305 6.51% 2.93% 6.19% 11.07% 72.64% 4.41311 1.33535 

 

Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

304 7.17% 2.28% 4.56% 6.84% 78.18% 4.48026 1.35274 

 

Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата (компјутери, софтверска 

поддршка, информациски бази и др.) 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 
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ам 

306 6.19% 3.58% 5.21% 9.77% 74.92% 4.44118 1.3162 

 

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

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

306 6.84% 1.95% 5.54% 12.7% 72.64% 4.4281 1.30137 

 

Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

305 6.84% 2.28% 4.89% 14.01% 71.34% 4.41639 1.3096 

 

Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

306 6.84% 1.95% 4.56% 12.38% 73.94% 4.45098 1.28447 

 

Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

303 6.51% 2.93% 4.56% 6.51% 78.18% 4.48845 1.31692 

 

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

литература 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

303 6.51% 2.93% 4.56% 6.51% 78.18% 4.48845 1.31692 
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Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

31 9.68% 9.68% 16.13% 16.13% 48.39% 3.83871 1.93978 

 

Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

31 16.13% 9.68% 16.13% 9.68% 48.39% 3.64516   

 

2018/19 

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

367 6.49% 2.97% 8.38% 11.89% 69.46% 4.35967 1.36755 

 

Наставникот користи современи методи на наставна работа 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

367 5.95% 3.24% 10.54% 10.54% 68.92% 4.34332 1.35722 

 

Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

365 6.22% 2.97% 8.92% 13.78% 66.76% 4.33699 1.34492 

 

Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 

Број 1 - Не / 2 - Главно 3 - Ниту се 4 - 5 - Да / Во Пондерира Стандардна 
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на 

одгов

ори 

Воопшто не 

се 

согласувам 

не се 

согласува

м 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

Главно 

се 

согласув

ам 

целост се 

согласувам 

на 

просечна 

оценка 

девијација 

на оценката 

365 7.03% 3.78% 9.46% 12.16% 66.22% 4.28493 1.48453 

 

Дополнителните активности кои се во функција на зголемување и проширување на знаењата од предметот 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

364 7.3% 4.32% 10.27% 9.46% 67.03% 4.26648 1.5624 

 

Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

365 5.95% 3.24% 7.84% 10% 71.62% 4.4 1.32308 

 

Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата (компјутери, софтверска 

поддршка, информациски бази и др.) 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

368 6.49% 2.43% 9.73% 9.46% 71.35% 4.375 1.36308 

 

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

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

367 6.22% 3.51% 9.19% 10.27% 70% 4.35422 1.38238 

 

Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 



86 
 

364 5.95% 2.43% 10.54% 13.24% 66.22% 4.33516 1.31435 

 

Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

368 6.49% 3.24% 7.57% 10.27% 71.89% 4.38587 1.37113 

 

Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

359 5.68% 3.51% 8.11% 9.19% 70.54% 4.39554 1.32914 

 

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

литература 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

82 4.76% 0% 7.14% 13.1% 72.62% 4.52439 0.99322 

 

Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

82 3.57% 2.38% 7.14% 16.67% 67.86% 4.46341 0.99247 

 

Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

80 3.57% 3.57% 7.14% 11.9% 69.05% 4.4625 1.08718 
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2019/20 

Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

288 1.02% 2.73% 9.56% 25.6% 59.39% 4.42014 0.73228 

 

Наставникот користи современи методи на наставна работа 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

289 0.68% 3.41% 8.87% 31.06% 54.61% 4.3737 0.70708 

 

Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

288 1.02% 4.1% 10.58% 25.26% 57.34% 4.36111 0.82385 

 

Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

289 0.68% 4.78% 11.6% 22.87% 58.7% 4.35986 0.84227 

 

Дополнителните активности кои се во функција на зголемување и проширување на знаењата од предметот 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

288 1.37% 4.44% 10.92% 22.87% 58.7% 4.35417 0.89155 

 

Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 
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Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

292 1.01% 3.02% 10.4% 22.48% 61.07% 4.42466 0.7675 

 

Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата (компјутери, софтверска 

поддршка, информациски бази и др.) 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

288 0.68% 3.41% 9.22% 25.94% 59.04% 4.41667 0.72474 

 

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

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

286 1.02% 3.41% 10.58% 25.26% 57.34% 4.37762 0.79023 

 

Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

292 1.01% 4.36% 11.07% 22.82% 58.72% 4.36644 0.85152 

 

Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

288 0.68% 2.73% 10.24% 22.87% 61.77% 4.44792 0.70808 

 

Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 
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294 1.01% 4.03% 8.39% 24.16% 61.07% 4.42177 0.78396 

 

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

литература 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

70 0% 9.86% 5.63% 25.35% 57.75% 4.32857 0.94845 

 

Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

70 0% 9.86% 12.68% 18.31% 57.75% 4.25714 1.06335 

 

Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 

Број 

на 

одгов

ори 

1 - Не / 

Воопшто не 

се 

согласувам 

2 - Главно 

не се 

согласува

м 

3 - Ниту се 

согласувам, 

ниту не се 

согласувам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / Во 

целост се 

согласувам 

Пондерира

на 

просечна 

оценка 

Стандардна 

девијација 

на оценката 

68 0% 11.27% 11.27% 16.9% 56.34% 4.23529 1.13784 
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