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Образовно -научно поле

Базична медицина, клиничка медицина и
молекуларна медицина

Научна, стручна или уметничка област

Медицински науки и здравство

Вид на студии

Академски (III циклус докторски студии)

Обем на студиите изразен во ЕКТС
кредити

180 ЕКТС кредити

Научен назив

Доктор на науки по медицина (базична
медицина, клиничка медицина, молекуларна
медицина)

Времетраење на студиите, во години

3 години

Дескриптори на квалификациите

Општи и специфични

a Општи дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од учењето за
студската програма од докторските студии од трет циклус по _______
Знаење и
Poka`uva sistematsko razbirawe na poleto na istra`uvawe na
разбирање
medicinskite nauki i sovr{eno poznavawe na metodi i ve{tini za
istra`uvawe vo ramkite na medicinata soglasno najvisokite
me|unarodni standardi
Примена на
Poka`uva sposobnost da tolkuva, dizajnira, primenuva i adaptira
знаењето и
su{tinski predmet na istra`uvawe vo medicinata, so nau~en
разбирањето
integritet.
Ima napraveno pridones preku originalni istra`uvawa koi gi
pomestuvaat napred postojnite granici na znaewe vo medicinata,
razvivaj}i novi znaewa,
vrednuvani na nivo na nacionalni i
internacionalni recenzirani publikacii.
Способност за

Sposobnost za kriti~ka analiza, ocenuvawe i sinteza na

novi i

проценка

Комуникациски
вештини
Вештини на
учење

slo`eni idei, imaj}i kompetencii za procenka.
Sposobnost za nezavisno inicirawe i u~estvo vo nacionalni i
me|unarodni istra`uva~ki mre`i vo oblasta na medicinskite nauki i
nastani so nau~en integritet.
Sposobnost za nezavisno inicirawe na istra`uva~ki i razvojni
proekti na poleto na bazi~nata i klini~kata medicina, preku koi }e
generira novo znaewe i ve{tini za razvoj na istra`uva~koto pole.
Mo`e da komunicira so svoite kolegi, po{irokata akademska
zaednica i so op{testvoto vo celina vo ramkite na medicinskite
oblasti.
Se o~ekuva da bide sposoben da se promovira vo akademski i
profesionalni ramki i vo tehnolo{kiot, socijalniot ili
kulturniot razvoj vo op{testvo bazirano na znaewe.

1 б. Специфични дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од
учењето од докторските студии од трет циклус по __________
Квалификациите кои означуваат успешно завршување на трет циклус докторски студии - 180
кредити (ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на
квалификации.
Знаење и
• Студентите по завршување на студиите од третиот циклус треба да
разбирање
покажат високо ниво на систематизирано знаење и разбирање во областа
на научното истражување во биомедицинските и здравстените науки,
генерално, но и од потесната област на истражувањето.
• Исто така, треба да бидат квалификувани и да имаат совладано вештини
на истражување во полето на истражување и потесната медицинска
област со кои ќе бидат оспособени за независно и автономно
истражување во согласност со принципите на медицина базирана на
докази, како и добра лабораториска, односно клиничка пракса.
Со
помош на стекнатото знаење и совладаните вештини да може да
Примена на
примени оригинално истражување во соодветната потесна област, кое ќе
знаењето и
овозможи стекнување на нови знаења кои безусловно ќе треба да бидат
разбирањето
вреднувани не само во национални, туку и интернационални публикации од
страна на независни стручњаци во научното поле.
Способност за
• Да покажува способност за критичка анализа на презентирани научни
проценка
откритија од други автори.
• Навремено да препознае област во науката каде се потребни
дополнителни истражувања и да процени дека со своите оригинални
истражувања може да даде значителен придонес во тој правец.
• Да покаже способност за иницирање на истражувачки проекти за нови
откритија кои ќе генерираат нови знаења и вештини во полето на
медицината и својата потесна област.
Комуникациск • Поседува способност за дискусија околу своето и истражувањата на
и вештини
други истражувачи на национално ниво, со своите ментори, но и со
истражувачи надвор од земјата.
• Учествува во национални и интернационални истражувачки мрежи и
настани, независно и со научен интегритет.
• Резултатите од своите откритија умее вешто и систематизирано да ги
презентира пред пошироката академска заедница во земјата и во
странство.

•
Вештини на
учење

Лице за
контакт

Поседува способности за водење на истражувачки тим.

Покажува интерес за континуирана едукација и професионален развој на
личен план во научното истражување во својата област.
• Покажува способност да организира новитети и напредни активности во
процесот на учењето, но и критички да ги анализира методите на учење
во однос на нивниот ефект врз знаењето, вештините и праксата.
• Поседува способност и за документирање на активностите за учење.
• Се промовира себеси во академски и професионални рамки во
технолошкиот развој на општеството.
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