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1. ВПВЕД
1.1. Цели на сампевалуацијата
Овпј извещтај за сампевалуацијата гп ппфаќа перипд пд три академски гпдини и тпа
2016/2017, 2017/2018и 2018/2019гпдина.Сампевалуацијата на Фармацевтскипт факултет вп
Скппје е дел пд прпцеспт заевалуација на негпвипт квалитет и дел пд ппстапката на
акредитација сппредзакпнските акти на Република Северна Македпнија. Главни цели се на
прпцеспт на сампевалуација се (1) да направи кратпк и спдржаен преглед на наставнппбразпвнипт прпцес,прпстпрните мпжнпсти и ппременпста на факултетпт, наушнпистражувашката рабпта,псппспбенпста и активнпстите на студентите, и прганизаципната
ппставенпст ифункципнираоетп на факултетпт; (2) да ги анализира силните и слабите страни
на факултетпт при врщеое нависпкппбразпвна и наушна дејнпст и да предлпжи активнпсти и
кпрективни мерки (сппримена на SWOT анализа); и (3) да пбезбеди пснпва кпја ќе ппслужи за
врщеое на сампевалуацијата щтп јаспрпведува Универзитетпт ,,Св. Кирил и Метпдиј” вп Скппје
и за надвпрещнаевалуација, кпја ја врщи Одбпрпт за акредитација и евалуација на
виспкптппбразпвание.
1.2. Ушесници вп сампевалуацијата
Кпмисијата за евалуација (избрана врз пснпва на шлен 55 став 1 пд Закпнпт за виспкптп
пбразпвание, шлен 354 пд Статутпт на Универзитетпт ,,Св. Кирил и Метпдиј” вп Скппје и шлен 55
пд Статутпт на Фармацевтскипт факултет вп Скппје вп спстав на Универзитетпт ,,Св. Кирил и
Метпдиј”вп Скппје, ја спшинуваат следниве шленпви избрани пд Наставнп-наушнипт спвет
нафакултетпт на II редпвна седница пдржана на 01.12.2017 гпдина:
1. Впн.прпф. д-р Маја Симпнпвска Црцаревска – претседател
2. Впн.прпф. д-р Александра Грпзданпва – шлен
3. Впн.прпф.д-р Катерина Брезпвска - шлен
4. Впн.прпф.д-р Ана Ппцева Панпвски - шлен
5. Впн.прпф.д-р Марија Хиљадникпва Бајрп– шлен
6. Ален Вукпсављевиќ - шлен
7. Ива Цекпва -шлен
1.3 Субјекти кпи ушествуваа вп прпцеспт на сампевалуација
Вп прпцеспт на сампевалација ппмпгнаа сите врабптени на факултетпт, Струшната и
административна служба на факултетпт, наставнп-наушнипт кадар, какп и студентите директнп
вп рабптата на сите шленпви на кпмисијата. Вп ппстапката за сампевалуација анализирана е и
евалуацијата и пценката пд страна на студентите кпја е изврщена преку анкета два пати вп
секпја ушебна гпдина.За пптребите на кпмисијата за евалуација гплем дел пд пптребните
ппдатпци беа дпбиени и пд наставнп-наушнипт кадар пд сите Институти и Катедри на
факултетпт. Вп прпцеспт на дискусија за студиските прпграми исцрпнп беа кпнсултирани
кппрдинатприте на прпграмите кпи ги презентираа спзнанијата за ефикаснпста на наставата вп
градеоетп на струшнипт прпфил и студентите какп кпнзументи на наставнп пбразпвнипт
прпфил.
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2. ППИС НА ФАРМАЦЕВТСКИПТ ФАКУЛТЕТ ВП СКППЈЕ
Фармацевтскипт факултет претставува виспкппбразпвна, наушна и здравствена
институција пд пбласта на фармацијата вп Р.С. Македпнија. Истприскипт развпј на
Фармацевтскипт факултет, какп шленка на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“, Скппје вп
перипдпт пд пснпваоетп вп 1977 гпдина (4 април 1977 гпд., рещение бр. 05-95) дп 2016
гпдина, е даден вп предхпднипт Извещтај за сампевалуација (за перипд 2013-2016 гпдина), кпј
е усвпен пд Наставнп-наушнипт спвет на факултет вп пктпмври 2016гпдина(пдлука пп записник
пд ННС бр.02-508/2, пд 06.10.2016гпд.) и кпј е дпстапен на веб страната на факултетпт.
Какп едни пд ппзнашајните активнпсти и прганизаципни прпмени на факултетпт вп
перипдпт 2016-2019се и ппвеќетп дпбиени рещенија за реакредитација на разлишни студиски
прпграми. Спгласнп закпнските пбврски вп пднпс на задплжителна реакредитација на
студиските прпграми вп дпдиплпмската настава, Факултетпт ја ппдгптви и кпмплетнп ја заврщи
ппстапката за реакредитација на студиските прпграми за:
 Прв циклус студии
-Диплпмиран лабпратприски бипмедицински инженер (рещение пд пдбпрпт за
акредитација брпј 1409-208/3 пд 10.05.2019 и пд МОН сп брпј 14-1162 пд 03.07.2019),
 Втпр циклус студии
- Специјалистишки студии пп фитптерапија – хербални лекпви и дпдатпци вп исхраната
(рещение пд пдбпрпт за акредитација брпј 1409-184/2 пд 27.09.2018 и пд МОН сп брпј
14-2853 пд 08.02.2019)
- Специјалистишки студии пп кпзметплпгија (рещение пд пдбпрпт за акредитација брпј
1404-359/2 пд 28.11.2018 и пд МОН сп брпј 14-3455 пд 25.03.2019)
 Трет циклус студии
- Дпктпрски студии пп фармација (рещение пд пдбпрпт за акредитација брпј 1409-27/2
пд 16.03.2018 и пд МОН сп брпј 14-771 пд 08.05.2018)
Истп така вп извещтајнипт перипд дпбиени се и акредитации за студиските прпграми за:
 Прв циклус студии
- Диететика и диетптерапија (рещение пд пдбпрпт за акредитација брпј 17-152/2 пд
02.03.2018 и пд МОН сп брпј 14-710 пд 29.03.2018)
 Втпр циклус студии
- Магистерски студии пп диететика и диетптерапија (рещение пд пдбпрпт за
акредитација брпј 17-153/2 пд 02.03.2018 и пд МОН сп брпј 14-682 пд 22.03.2018)
а впеднп е дпбиена Вп извещтајнипт перипд дпбиена е акредитација на 11 менптри за втпр
циклус на студии (рещение пд Одбпр за акредитација и евалуација 17-410/2 пд 18.01.2017,
1409-17/2 пд 22.06.2017, 1409-180/2 пд 29.12.2017 и 17-31/ 2-11 пд 19.10.2016), акредитација
на 7ментпри за трет циклус на студии (рещение пд Одбпр за акредитација и евалуација 1409385/ 2-6 пд 28.11.2018) и реакредитација на 15 ментпри за трет циклус на студии (рещение пд
Одбпр за акредитација и евалуација 1409-91/2-14, 16, 17 пд 04.04.2018)
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2.1. ПРГАНИЗАЦИПНА ППСТАВЕНПСТ НА ФАКУЛТЕТПТ
Организаципната ппставенпст на Факултетпт вп перипд пд 2016/2017-дп 10.09.2019
гпдина кпга е дпнесен нпв статут на Факултетпт, ппфаќа прганизираое на Факултетпт вп 5 (пет)
Институти и некплку катедри сппред следната ппставенпст:
Институт за фармацевтска хемија:
 катедра за фармацевтска хемија,
 катедра за бипмплекуларни науки,
 катедра за клинишка и спцијална фармација
Институт за применета хемија и фармацевтски анализи:
 Катедра за непрганска хемија
 катедра за прганска хемија
 катедра за аналитишка хемија
 катедра за инструментални метпди
 катедра за аналитика на лекпви
Институт за фармакпгнпзија:
 катедра за фитпхемија.
 катедра за фармакпгнпзија,
 катедра за фармацевтска бптаника,
Институт за фармацевтска технплпгија:
 катедра за фармацевтска технплпгија
 катедра за бипфармација
Институт за применета бипхемија:
 катедра за храна и исхрана
 катедра за тпксикплпгија,
 катедра за бипхемија,
Какп струшнп апликативни единици се прганизираат:
 Центарпт за испитуваое и кпнтрпла на лекпви
 Наципналнипт центар за даваое инфпрмации за лекпви.
 Центар за прирпдни прпизвпди
 Центар за кпнтинуирана едукација
 Центар за фармацевтска нанптехнплпгија
 Центар за бипмплекуларни фармацевтски анализи
 Центар за кпнтрпла на труеоа
Струшните и струшнп-административните рабпти на факултетпт се впдат пд Струшната
служба сп кпја ракпвпди Секретарпт на Факултетпт.
Сп пдлука сппред записник пд XIII седница на ННС бр. 02-561/5 пд 10.09.2019 дпнесен е
нпв Статут на Фармацевтскипт факултет сппред кпј внатрещни прганизаципни единици на
Факултетпт се:
- Институти
- Центри
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-

Струшна и административна служба сп библиптека

Вп спставпт на Фармацевтскипт факултет рабптат следниве 5 институти сп катедри:
1. Институт за Фармацевтска хемија
- Катедра за фармацевтска хемија
- Катедра за бипмплекуларни науки
- Катедра за клинишка и спцијална фармација
2. Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
- Катедра за применета хемија вп фармација
- Катедра за фармацевтски анализи
3. Институт за фармакпгнпзија
- Катедра за Фитпхемија
- Катедра за фармакпгнпзија
- Катедра за фармацевтска бптаника
4. Институт за фармацевтска технплпгија
- Катедра за Фармацевтска технплпгија
- Катедра за бипфармација
5. Институт за применета бипхемија
- Катедра за храна и исхрана
- Катедра за тпксикиплпгија
- Катедра за бипхемија
Вп спстав на Факултетпт рабптат следни апликативни центри:
- Центарпт за испитуваое и кпнтрпла на лекпви;
- Наципналнипт центар за даваое инфпрмации за лекпви;
- Центар за бипмплекуларни фармацевтски анализи;
- Центар за кпнтрпла на труеоа;
- Центар за прирпдни прпизвпди;
- Центар за фармацевтска нанптехнплпгија.
Струшните и административните рабпти ги врщи Струшната и адми-нистративна служба
на Факултетпт какп дел пд интегрираната Струшна и административна служба на
Универзитетпт. Сп службата на Факултетпт ракпвпди секретар, кпј за свпјата рабпта е
пдгпвпрен пред деканпт.
Наставнп-наушнипт спвет мпже да иницира фпрмираое на други внатрещни
прганизаципни единици на пбразлпжен предлпг пд деканпт и на Деканатската управа
спгласнп Статутпт на Универзитетпт.
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2.2 Брпј на врабптени – наставнп-наушен, спрабптнишки, струшен и административен
Кадар
Брпјпт и структурата на врабптенипт кадар на Фармацевтскипт факултет вп перипдпт на
сампевалуација е даден вп Табела 2.2.1 и 2.2.2. Вп перипдпт 2016/17–2018/19 гпдина
наставнп-наушнипт кадар гп сoшинуваат 14 редпвни прпфеспри, 9 впнредни прпфеспри и9
дпценти. Структурата на ушесниците кпи ушествуваат вп наставата кпи не се врабптени на
Фармацевтскипт факултет за перипд 2016/17-2018/19 е 28 редпвни прпфеспри, 7 дпценти, 5
наушни спрабптници и 6 асистенти. Вкупнипт брпј на струшен и административен кадар
(лабпранти, административен и технишки перспнал) врабптен при Фармацевтски факултет е 23.
2.3 Брпј на студенти
2.3.1 Студенти на прв циклус на студии магистер пп фармација, диплпмиран лабпратприски
бипинженер и диплпмиран диететишар/диетптерапевт
Вп Табела 2.3.1.1 и Табела 2.3.1.2 (Прилпг 1)даден е приказ на брпјпт и структурата на
студенти запищани на Фармацевсткипт факултет на студиската прпграмамагистер пп
фармација за перипдпт пд 2016/2017дп 2018/2019гпдина.
Од ппдатпците прикажани вп Табела 2.3.1.1 (Прилпг 1) мпже да се види дека
прпсешнипт брпј на студенти пп студиски гпдини (пд прва дп петта) за прпграмата магистер пп
фармација се движи вп ппсег пд 92,33-122, а кај групата апсплвенти изнесува 80,33.
Прпсешнипт брпј пп ушебни гпдини сп се апсплвентите се движи пд 111,4 дп 136,6. Анализата
на вкупнипт брпј на запищани студенти пп ушебни гпдини ппкажува дека нема сигнификантна
разлика, при щтп прпсешнипт брпј на студенти вп перипдпт на евалуација (2016/20172018/2019) на студиската прпграма магистер пп фармација изнесува 622,33 и вп сппредба сп
претхпднипт сампевалуациски перипд(20132014 дп 2015/2016) престваува згплемуваое
пд4,89%.
Анализата на структурата на студентите сппред ппл ппкажува дека женскипт ппл е
застапен вп знашителнп ппвиспк прпцент 82,81%, дпдека мащкипт ппл е застапен сп 17,19%.
Најзастапена впзрасна група се студентите на впзраст пд 18-24 гпдини сп 90,95%, а пстатпкпт гп
шинатстудентите на впзраст пд 25-34 гпдни сп 9,05% (Табела 2.3.1.2, Прилпг 1).
Од ппдатпците прикажани вп Табела 2.3.1.3 (Прилпг 1) мпже да се види дека
прпсешнипт брпј на студенти пп ушебни гпдини за прпграмата диплпмиран лабпратприски
бипинженер сп се апсплвенти се движи вп ппсег пд 44,33 дп 64,67, а прпсешнипт брпј на
студенти вп перипдпт на сампевалуација пп студиски гпдини пд 31,33 дп 42,33, а кај
апсплвентите 59. Вп сппредба сп претхпднипт сампевалуациски перипд (2013/2014дп
2015/2016) мпже да се кпнстатира згплемуваое на брпјпт на запищани студенти на пваа
студиска прпграма.
Анализата на структурата на студентите сппред ппл ппкажува дека женскипт ппл е
застапен вп знашителнп ппвиспк прпцент 79,52%, вп пднпс на мащкипт ппл (20,48%).
Најзастапена впзрасна група се студентите на впзраст пд 18-24 гпдини сп96,59 %, а студентите
на впзраст пд 25-34 гпдни се застапени сп 3,41 % (Табела 2.3.1.4, Прилпг 1).
Вп ушебната 2018/2019 гпдина прв пат се запищани студенти на прпграмата
диплпмиран Диететишар и Диетптерапевт. Вп прва гпдина се запищани 29 студенти, пд кпи
68,97% се пд женски ппл, а 31,03% се пд мащки ппл. Сите запищани студенти се вп старпсната
група пд 18-24 гпдини (Табела 2.3.1.5 и 2.3.1.6 пд Прилпг 1).
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2.3.2 Студенти на втпр циклус на студии
Вп Табела 2.3.2.1 дп 2.3.2.6 (Прилпг 1) е прикажана анализата на брпјпт и структурата
на студенти запищани на студии пд втпр циклус (здравствени специјализации, академски
специјализации и академски магистерски студии) на Фармацевтскипт факултет за перипдпт пд
2016/2017дп 2018/2019гпдина.
Вп сппредба сп претхпднипт перипд на сампевалуација (2013/2014дп 2015/2016) кпга
имаще запищанп студенти на 8прпграми за здравстевна специјализација пд вкупнп 9кпи се
прганизирале на Фармацевтскипт факултет....
Од ппдатпците прикажани вп Табела 2.3.2.1 (Прилпг 1) мпже да се забележи дека на
здравствените специјализации вп ушебната 2017/2018нема запищанп студенти. Отсуствптп на
запищани студенти на здравстените специјализации вп сппдветната ушебни гпдини се дплжи
на фактпт щтп вп пвпј перипд нема распищанп кпнкурси за пвие специјализации.
Анализата на структурата на студентите запищани на здравствени специјализации
ппкажува дека 83,33% пд запищаните студенти се сп женски ппл, а 16,67% се сп мащки ппл. Вп
пднпс на впзраста 17студенти (56,67%) се вп впзрасната група пд 25-34 гпдини, а10студенти
(33,33%) вп впзрасната група 35-44 гпдини и 3 студенти (10%) вп впзрасната група пд 45-55
гпдини (Табела 2.3.2.2, Прилпг 1).Вп сппредба сп изминатипт перипд на сампевалуација
(2013/2014дп 2015/2016) нема прпмена вп брпјпт на запищани студенти вп перипдпт на
сампевалуација.
Вп Табела 2.3.2.3 (Прилпг 1) е прикажан брпјпт на запищани студенти на академски
специјализации на Фармацевтскипт факултет вп перипдпт 2016/2017дп 2018/2019.Вп сппредба
сп изминатипт перипд на сампевалуација запищани се студенти на ущте една студиска
прпграма (Хпмеппатски лекпви) кпја е впведена вп ушебната 2016/2017. Вп ушебната 2018/2019
немаще кпнкурс за студиските прпграми пп Кпзметплпгија иИндустриска фармација заради
истешена реакредитација. Академските специјализации за првпат се прганизиарни на
Фармацевтскипт факултет вп 2009/2010 гпдина и интереспт за нивнп ппсетуваое е
кпнтинуиран.Анализата на структурата на студентите сппред ппл ппкажува дека женскипт ппл
е застапен вп знашителнп ппвиспк прпцент 94,64%, дпдека мащкипт ппл е застапен сп5,36%.
Најзастапена впзрасна група се студентите на впзраст пд 25-34 гпдини сп 55,36%, а најмалку
застапени се студентите на впзраст пд 45-55 гпидни сп 10,71% (Табела 2.3.2.4, Прилпг 1).
Вп Табела 2.3.2.5 (Прилпг 1) е прикажан брпјпт на запищани студенти на академски
магистерски студии наФармацевтскипт факултет вп перипдпт 2016/2017дп 2018/2019.
Академските магистерски студии пп диететика и диетптерапија за првпат се прганизиарни на
Фармацевтскипт факултет вп ушебната 2018/2019гпдинаи на истите се запищале 6
студенти,.Анализата на структурата на студентите пд академските магистерски студии сппред
ппл ппкажува дека женскипт ппл е застапен вп знашителнп ппвиспк прпцент 86,67%, дпдека
мащкипт ппл е застапен сп 13,33%..Студентите се најшестп сена впзраст пд 25-34 гпдини 22студенти(73,33%),5студенти (16,67%) се вп впзрасната група пд 35-44 гпдини, а 3 студенти
(10%) се на впзраст пд 45-55 гпдни (Табела 2.3.2.6, Прилпг 1).
2.3.3 Студенти на трет циклус на студии
Тригпдищната студиска прпграма за трет циклус дпктпрски студии пп фармација е втпр
пат реакредитирана пд страна на пдбпрпт за акредитација на виспкптп пбразпвание на Р.С.
Македпнија на 16.03.2018(Рещение бр. 1409-27/2), а рещениетп за ппшетпк сп рабпта е
издаденп пд Министерствптп за пбразпвание и наука на Р.С. Македпнија на
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08.05.2018(Рещение бр. 14-771). Вп Табела 2.3.3.1 (Прилпг 1) даден е приказ на брпјпт и
структурата на запищани студенти на дпктрпски студии пп фармација. Вп пвпј
сампевалуаципнен перипд на дпктпрски студии запищани се вкупнп 26студенти щтп вп
сппредба сп претхпднипт перипд на сампевалуција преставува знашителнп згплемуваое(вп
перипдпт 2013/2014-2015/2016биле запищани 14студенти).Анализата на структурата на
студентите сппред ппл ппкажува дека женскипт ппл е застапен сп знашителнп ппвиспк прпцент
88,46%, дпдека мащкипт ппл е застапен сп 11,54%. Најзастапена впзрасна група се студентите
на впзраст пд 25-34 гпдини сп 69,23%, а најмалку застапени се студентите на впзраст пд 45-55
гпдни сп 11,54%.Вп Табела 2.3.3.2 (Прилпг 1) даден е приказ на брпјпт и структурата на
студенти кпи пријавиле тема за израбптка на дпктпрска дисертација на Фармацевтскипт
факултет вп перипдпт пд 2016/2017дп 2018/2019. Од табелата мпже да се забележи дека 7
студенти пријавиле тема, при щтп пд нив85,71%се пд женски ппл, а 14,29% се пд мащки ппл.Од
тие щтп пријавиле тема за израбптка на дпктпрска дисертација вп впзрасната група пд 25-34
гпд се 57,4%, а 28,57% вп впзрасна група пд 35-44 гпд. и 14,29% се вп впзрасната група пд 45-55
гпдини.
2.4 Брпј на студиските прпграми на прв циклус на студии
На Фармацевтскипт факултет ппстпјат следните студиски прпграми на прв циклус на
студии:а)студиска прпграма на прв и втпр циклус интегрирани студии за магистер пп
фармација сп 300 ЕКТС, б)студиска прпграма пд прв циклус за диплпмиран лабпратприски
бипинженер сп 180 ЕКТСи в) студиска прпграма пд прв циклус за диплпмиран
диететишар/диетптерапевт сп 180 ЕКТС.
2.5 Брпј на студиските прпграми на втпр циклус на студии
На Фармацевтскипт факултет ппстпјат следните студиски прпграми на втпр циклус на
студии:а) ппследиплпмски здравстевни специјалзации пд пбластите фармацевтска
технплпгија, испитуваое и кпнтрпла на лекпви, лекпвити растенија (фармакпгнпзија),
фармакпинфпрматика, клинишка фармација, санитарна хемија и тпксикплпщка хемија вп
траеое пд пп 6 семестри, какп и Аптекарскапрактика вп траеое пд 4 семестри и Клинишка
лабпратприска генетика вп траеое пд 8 семестри.
б) ппследиплпмски академски специјалзиации пд пбластите фармацевстка регулатива,
здравствен меначмент и фармакпекпнпмија, кпзметплпгија, фитптерапија,индустриска
фармација и хпмеппатски лекпви сп времетраеое пд 2 семестри (60 ЕКТС)
в) ппследиплпмски академски магистерски студии пд пбластите здравствен меначмент
и фармакпекпнпмија, лабпратприска анализа и инженерствп вп фармацијата и диететика и
диетптерапијасп времетраеое пд 4 семестри (120ЕКТС) и кпзметплпгија, фитптерапија и
индустриска фармација сп времетраеое пд 2 семестри (60 ЕКТС).
2.6 Брпј на студиските прпграми на трет циклус на студии
На Фармацевтскипт факултет студиска прпграма пд трет циклус на студии е прпграмата
за дпктпрски студии пп фармација вп времетраеое пд 6 сместри (180ЕКТС)(Прилпг 2).
2.7 Други видпви на кпнтинуиранп пбразпвание
Фармацевтскипт факултет вп Скппје ушествува вп кпнтинуирана едукација на
диплпмирани фармацевти. Таа се пстварува преку Центарпт за кпнтинуриана едукација кпјщтп
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е фпрмиран сп Правилник за внатрещни пднпси и рабптеоетп на Фармацевтскипт факултет вп
Скппје вп спстав на Универзитет ,,Св. Кирил и Метпдиј,, вп Скппје, 13 Мај 2009 гпдина. Вп
извещтајнипт перипд прганизирани се 6 кпнтинуирани едукации сп прпсешен брпј на ушесници
пд 135,66.
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦЕЛИ
Фармацевтскипт факултет вп Скппје е академска институција вп рамките на
Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“ кпја има важна мисија вп спрпведуваоетп и развпјпт на
виспкп-пбразпвната, наушнп-истражувашката и апликативна виспкпструшна дејнпст пд пбласта
на Фармацевтската наука и практика.
Оснпвната МИСИЈА на Факултетпт кпга станува збпр за студиската прпграма магистер
пп фармација е да пбразува и псппспбува струшни кадри сп знаеоа и вещтини спгласнп
Еврппските директиви (Directive 2005/36, Article 44, Article 45):
• адекватнп знаеое за ЛЕКПВИТЕ И ЗА СУПСТАНЦИИТЕ щтп се кпристат вп прпизвпдствп
на лекпвите,
• адекватнп знаеое за ФАРМАЦЕВТСКАТА ТЕХНПЛПГИЈА и за физишкп, хемискп,
биплпщкп и микрпбиплпщкп ИСПИТУВАОЕ НА ЛЕКПВИТЕ
• адекватнп знаеое за МЕТАБПЛИЗМПТ и за ЕФЕКТИТЕ на лекпвите и за ТПКСИЧНOСТ на
супстанци, какп и за УППТРЕБАТА на лекпвите
• адекватнп знаеое за ЕВАЛУАЦИЈА НА НАУЧНИ ППДАТПЦИ щтп се пднесуваат на
лекпвите вп наспка да мпже да даде сппдветна инфпрмација врз база на тпа знаеое,
• адекватнп знаеое на ЗАКПНСКИТЕ И НА ДРУГИТЕ БАРАОА щтп се аспцирани сп
фармацевтската дејнпст.
• ППДГПТВУВАОЕ на фармацевтски фпрми на лекпвите
• ПРПИЗВПДСТВП и испитуваое на лекпвите
• ЛАБПРАТПРИСКП ИСПИТУВАОЕ на лекпви
• Складираое, шуваое и ДИСТРИБУЦИЈА на лекпвите на гплемп
• Ппдгптвуваое, испитуваое, складираое и дптур на лекпви вп ЈАВНИ АПТЕКИ
• Ппдгптвуваое, испитуваое, склад и раздаваое на лекпви вп БПЛНИЦИ
• Обезбедуваое на ИНФПРМАЦИИ и спвети за лекпвите
Ппкрај струшни кадри пд пбласта на фармацијата, Фармацевтскипт факултет пбразува и
псппспбува српдни струшни кадри пд пбласта на лабпратприскптп бипмедицинскп
инженерствп и диететика/диетптерапија.
Сп прпграмата за лабпратприски бипинженери се едуцираат кадри кпи се
прпфесипналци сп знаеоа и вещтини за рабпта вп лабпратприи щтп ги третираат пращаоата
и прпблемите на бипмедицинскипт инженеринг и кпи свпите знаеоа и вещтини ќе ги
наспшат кпн рещаваое на прпблемите ппврзани сп мпнитпрингпт и терапијата, ппфаќајќи ги
пбластите на бипинфпрматиката, бипфизиката и бипмеханиката, бипматеријалите,
фармацевтскипт инженеринг и бипмедицинскипт инженеринг, вклушувајќи и
щирпка
едукација вп бипмедицинските и вп фармацевтските лабпратприски метпди и анализи.
Мисијата пак на прпграмата за диплпмиран диететишар/диетптерапевт е да се
спздадат прпфесипналци сп знаеоа и вещтини за исхраната, сп цел прпмпвираое на правилна
исхранана шпвекпт и влијание врз режимпт на исхраната на лудетп вп наспка на пдржуваое
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и ппдпбруваое на здравјетп за време на живптнипт циклус; тренираое и едукација на
идните струшни кадри на пплетп на диететиката/диетптерапијата, науката за исхраната,
здравствената безбеднпст на храната и на прехранбените прпизвпди, сигурнпст на
храната, какп и за глпбалнптп здравје и целпкупната исхрана; спздаваое прпфесипналци
кпи стекнатптп тепретскп и практишнп знаеое ќе мпжат да гп применат вппрактиката.
Оваа мисија се реализира преку дпдиплпмските студии, студиите пд втпр циклус,
академски магистерски и специјалистишки студии, здравствени специјализации и студиите пд
трет циклус, дпктпрски студии. Испплнуваоетп на пваа важна мисија Фармацевтскипт факултет
ја пстварува преку пбразпвни, наушнп-истражувашки и практишни апликативни активнпсти.
ВИЗИЈАТА на Фармацевтскипт факултет вп Скппје, какп единка вп рамките на УКИМ, е да ја
задржи и зајакне свпјата лидерска ппзиција какп впдешка виспкп-пбразпвна и наушнпистражувашка инстититуција вп пбласта на фармацијата, лабпратприскптп бипмедицинскп
инженерствп и диететиката/диетптерапијата вп Р.С. Македпнија и да се прпмпвира какп
впдешка инстититуција вп пваа пбласт вп регипнпт и ппщирпкп.

•

•
•
•

•

•
•

ЦЕЛИТЕ на Факултетпт се:
Едуцираое и фпрмираое на виспкп струшни кадри пд пбласта на фармацијата,
лабпратприскптп бипмедицинскп инженерствп и диететика/диетптерапија сп
адекватни прпфесипнални и струшни квалитети, виспки етишки стандарди и развиени
знаеоа и вещтини
Кпнтинуиранп вградуваое и ппдпбруваое на квалитетпт и креативнпста вп наставните
прпграми
Кпнтинуиранп ппдпбруваое на едукативната пплитика базирана врз автпнпмнпст,
адекватнпст, акредитација и сампевалуација.
Ппстпјанп унапредуваое на фармацевтската дејнпст преку кпнтинуирана едукација,
пбука и успврщуваое на кадрите врабптени или сп интерес за врабптуваое вп
здравственипт, административнипт, академскипт и стппанскипт сектпр
Ппнатампщен кпнтинуиран развпј какп впдешка виспкп-пбразпвна и наушнпистражувашка инстититуција вп пплетп на фармацијата, лабпратприскптп
бипмедицинскп инженерствп и диететиката/диетптерапијатавп Р.С. Македпнија.
Впсппставуваое на врски сп други факултети, универзитети и институции вп земјата и
надвпр пд неа сп цел да се ппдпбрат квалитетпт и перфпрмансите на факултетпт.
Развпј вп престижен впдешки Фармацевтски факултет преппзнаен вп регипнпт и
ппщирпкп.

4. СТРАТЕГИЈА ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА МИСИЈАТА
 Ппнатампщнп кпнтинуиранп пспвременуваое на ппстпешките студиски прпграми, какп
и впведуваое на нпви студиски прпграми и нивнп успгласуваое сп важешките еврппски
стандарди.
 Примена на најспвремените дпстапни технплпгии при изведуваое на тепретсктата и
ппсебнп практишната настава.
 Дпппремуваое на лабпратприите сп спвремена ппрема.
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Организираое на спвремени, креативни, виспкп квалитетни и акредитирани пблици на
струшнп успврщуваое сп експертиза пд страна на академски лица сп цел сппдветна
пбука и успврщуваое вп пбласта на фармацијатана заинтересираните кадри.
Ушествп вп наставата на наставен и спрабптнишки кадар кпј щтп е дпкажан на
наципналнп и интернаципналнп нивп.
Згплемуваое на ушествптп на Фармацевтскипт факултет вп медунарпдни наушнпистражувашки и апликативни прпекти.
Ппнатампщен кпнтинуиран развпј на едукативната, наушнп-истражувашката и пред се
апликативна дејнпст на ппстпешките апликативни центри и нивнп вклушуваое и
преппзнаваое вп медунарпдните истражувашки мрежи.
Стимулираое на мпбилнпста на студентите на ренпмирани виспкппбразпвни
институции вп странствп.
Стимулираое на наушнп-истражувашката рабпта на студентите преку нивнп вклушуваое
вп наушнп-истражувашките прпекти на факултетпт.
Унапредуваое на спрабптката сп светски впдешки наушни универзитетски центри
Ппнуда на настава на англиски јазик за привлекуваое странски студенти.
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5. СТУДИСКИ ПРПГРАМИ

5.1 Дпдиплпмски интегрирани 5-гпдищни студии за стекнуваое сп зваоетп магистер пп
фармација
Ппис на студиска прпграма
Студиската прпграма на Фармацевтскипт факултет вп Скппје за прв и втпр циклус на
интегрирани студии за стекнуваое сп струшнп/академскп зваое магистер пп фармација
претставува петгпдищна студиска прпграма сп времетраеое пд десет семестри. Вп рамките на
вкупната пптпваренпст на студентпт пд 300 ЕКТС (9000 шаспви), 274 ЕКТС се пстваруваат преку
40 задплжителни, а 26 ЕКТС сп 6 избпрни предмети (пд листа на 52 ппнудени предмети)
Вп Табела 5.1.1 (Прилпг 2) даден е приказ на брпјпт на семестри и ЕКТС пп
задплжителни и избпрни предмети и брпј на шаспви за студиската прпграма магистер пп
фармација, дпдека пак вп Табела 5.1.2 (Прилпг 2) даден е приказ на брпј на предмети и шаспви
пд теприја и пракса и кредити за секпј семестар ппединешнп за студиската прпграма магистер
пп фармација.
Изведуваоетп на наставата вклушува ппвеќе типпви на активнпсти какп: интерактивни
предаваоа, кпнсултации, дискусии, лабпратприски и аудитприски вежби, семинари, израбптка
на прпекти, рабпта вп групи и студентска пракса кпјащтп медудругптп вклушува и кпнтакт сп
пациенти.
Вкупнипт брпј на кпнтактни шаспви пд задлпжителните предмети изнесува 3808, при
щтп тепретската настава пд задплжителните предмети (вклушувајќи ги и семинарите и
кпнсулатциите) ппфаќа 1322 шаса кпнтактна настава, а практишната настава истп така пд
задплжителните предмети (аудитприски и лабпратприски вежби, рабпта вп групи, дискусии и
прпекти) се изведува вп 2486 кпнтакт шаспви. Сп ваквата прганизација на наставата се
ппстигнува сппднпс на тепретската сп практишната настава пд 1: 1,9(Табела 5.1.1, Прилпг 2) щтп
е вп спгласнпст сп тенденцијата на факултетпт за фпкусираое на наставата кпн практишни
вежби и практишнп демпнстрираое на стекнатите тепретски знаеоа.
Нашин на кпј се реализира студентската пракса
Студиската прпграма за стекнуваое сп зваоетп магистер пп фармација спдржи вкупнп
2486 кпнтакт шаспви практишна настава вп рамките на задплжителните предмети. Вп првите
девет семестри таа се пдвива кпнтинуиранп и паралелнп сп тепретската настава
пвпзмпжувајки пплеснп спвладуваое на тепријата преку практишни примери (рещаваое
задаши, изведба на базишни експерименти, специфишни лабпратприски анализи, дизајн, развпј
и ппдгптпвка на кпнвеципнални и спвремени фармацевтски дпзирани фпрми итн.).
Литературата кпја се кпристи за ппдгптпвка на испитите е цитирана на веб страната на
Фармацевтскипт факултет за секпј предмет ппединешнп. Таа вклушува релевантни ушебници пд
дпмащни и странски автпри на македпнски или англиски јазик. Ппследните гпдини
литературнипт избпр е збпгатен сп светски призната струшна литература преведена на
македпнски јазик сп прпектпт на Владата на Р.С. Македпнија. Вп превпдпт и струшната ревизија
на пвие ушебници беще вклушен и гплем дел пд академскит кадар на факултетпт. Литературата
кпја е предлпжена пд страна на факултетпт е дпстапна преку факултетпт, Универзитетската и
Градската Библиптека „Браќа Миладинпвци“ вп Скппје.
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Пценка на студиската прпграма
Студиската прпграма сп свпите предметни спдржини вп пптпплнпст сппдветствува сп
целите на интегрираните студии за стекнуваое сп зваоетп магистер пп фармација.
Квантитативнипт сппднпс на практишната и тепретската настава ги задпвплува пптребите за
стекнуваое на квалификациите пптребни за врщеое на прпфесијата магистер пп фармација.
Вп Табела 5.1.3 даден е приказ на брпјпт на нпвпзапищани студенти вп пднпс на
предвидени квпти за наставните прпграми пд дпдиплпмските студии. Вп академската 2016/17
гпдина беще предвиденп да се запищат 120 студенти (75 вп државна квпта + 50 вп квптата сп
кпфинансираое), при щтп се запищаа 75 студенти вп државната квпта и51 студент вп квптата
сп кпфинансираое и 4 студенти пп други пснпви (преку Ректпратпт на УКИМ какп странски
студенти) на студиската прпграма за магистри пп фармација (вкупнп 130 студенти).
Вп академската 2017/18 гпдина беще предвиденп да се запищат 120 студенти (70 вп
државна квпта + 50 вп квптата сп кпфинансираое), при щтп брпјпт на студенти щтп се запищаа
беще 70 студенти вп државната квпта и 56 студенти вп квптата сп кпфинансираое и 6 студенти
пп други пснпви (преку Ректпратпт на УКИМ какп странски студенти)на студиската прпграма за
магистри пп фармација (вкупнп 132 студенти).
Вп академската 2018/19 гпдина беще предвиденп да се запищат 120 студенти (60 вп
државна квпта + 60 вп квптата сп кпфинансираое), при щтп брпјпт на студенти щтп се запищаа
изнесуваще 60 студенти вп државната квпта и 52 студенти вп квптата сп кпфинансираое и 6
студенти пп други пснпви(преку Ректпратпт на УКИМ какп странски студенти) на студиската
прпграма за магистри пп фармација (вкупнп 118 студенти).
5.2 Дпдиплпмски 3-гпдищни студии за стекнуваое сп зваоетп диплпмиран лабпратприски
бипинженер
Ппис на студиска прпграма
Студиската прпграма на Фармацевтскипт факултет вп Скппје за стекнуваое сп зваоетп
диплпмиран лабпрратприски бипмедицински инженер претставува тригпдищна студиска
прпграма сп времетраеое пд 6 семсетри. Вп рамките на вкупната пптпваренпст на студентпт
пд 180 ЕКТС (вкупнп 5400 шаспви), 144 ЕКТС се пстваруваат преку 30 задплжителни предмети, а
12 ЕКТС се пстваруваат пд 4 задплжителни избпрни предмети пд листа на 8 ппнудени
предмети, и 24 ЕКТС пд 8 избпрни предмети пд листа на ппнудени 27 избпрни предмети.
Вп Табела 5.2.1 (Прилпг 2) даден е приказ на брпјпт на семестри и ЕКТС пп
задплжителни и избпрни и избпрни предмети и брпј на шаспви за студиската прпграма
диплпмиран лабпратприски бипинженер, дпдека пак вп Табела 5.2.2 (Прилпг 2) даден е
приказ на брпј на предмети и шаспви пд теприја и пракса и кредити за секпј семестар
ппединешнп за студиската прпграма диплпмиран лабпратприски бипинженер.
Вкупнипт брпј на кпнтактни шаспви пд задплжителните предмети изнесува 1510, при
щтп тепретската настава пд задплжителните предмети (вклушувајќи ги и семинарите и
кпнсултациите) ппфаќа 520 шаса кпнтактна настава, а практишната настава истп така пд
задплжителните предмети (аудитприски и лабпратприски вежби, рабпта вп групи, дискусии и
прпекти) се изведува вп 990 кпнтакт шаспви. Сп ваквата прганизација на наставата се
ппстигнува сппднпс на тепретската сп практишната настава пд 1:1,9 щтп е вп спгласнпст сп
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тенденцијата на факултетпт за фпкусираое на наставта кпн практишни вежби и практишнп
демпнстрираое на стекнатите тепретски знаеоа.
Нашин на кпј се реализира студентската пракса
Студиската прпграма за стекнуваое сп зваоетп диплпмиран лабпратприски
бипинженер спдржи вкупнп 990 кпнтакт шаспви практишна настава вп рамките на
задплжителните предмети кпищтп се реализираат кпнтинуирнп и паралелнп сп тепретската
настава пвпзмпжувајки пплеснп спвладуваое на тепријата преку практишни примери
(рещаваое задаши, изведба на базишни експерименти, специфишни лабпратприски анализи,
итн.).Литературата кпја се кпристи за ппдгптпвка на испитите е цитирана на веб страната на
Фармацевтскипт факултет за секпј предмет ппединешнп. Таа вклушува релевантни ушебници пд
дпмащни и странски автпри на македпнски или англиски јазик. Ппследните гпдини
литературнипт избпр е збпгатен сп светски призната струшна литература преведена на
македпнски јазик сп прпектпт на Владата на Р.С. Македпнија. Вп превпдпт и струшната ревизија
на пвие ушебници беще вклушен и гплем дел пд академскит кадар на факултетпт. Литературата
кпја е предлпжена пд страна на факултетпт е дпстапна преку факултетпт, Универзитетската и
Градската Библиптека „Браќа Миладинпвци“ вп Скппје.
Пценка на студиската прпграма
Студиската прпграма сп свпите предметни спдржини вп пптпплнпст сппдветствува сп
целите студиите за стекнуваое сп зваоетп диплпмиран лабпратприски бипинженер.
Квантитативнипт сппднпс на практишната и тепретската настава ги задпвплува пптребите за
стекнуваое на квалификациите пптребни за врщеое на прпфесијата диплпмиран
лабпратприски бипинженер.
Вп Табела 5.1.3 даден е приказ на брпјпт на нпвпзапищани студенти вп пднпс на
предвидени квпти за наставните прпграми пд дпдиплпмските студии. Вп академската 2016/17
гпдиназа студиската прпграма за лабпратприски бипинженербеще предвиденп да се запищат
45 студенти (30 вп државна квпта + 15 вп квпта сп кпфинансираое), при щтп се запищаа 30
студенти вп државната и 13 студенти вп квптата сп кпфинансираое (вкупнп 43 студенти).
Вп академската 2017/18 гпдина за студиската прпграма за лабпратприски бипинженер
беще предвиденп да се запищат 50 студенти (25 вп државна квпта + 25 вп квпта сп
кпфинансираое), при щтп се запищаа 25 студенти вп државната и 26 студенти вп квптата сп
кпфинансираое (вкупнп 51 студент).
Вп академската 2018/19 гпдина за студиската прпграма за лабпратприски бипинженер
беще предвиденп да се запищат 40 студенти (25 вп државна квпта + 15 вп квпта сп
кпфинансираое), при щтп се запищаа 25 студенти вп државната и 8 студенти вп квптата сп
кпфинансираое (вкупнп 33 студенти).
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5.3 Дпдиплпмски 3-гпдищни студии за стекнуваое сп зваоетп диплпмиран
диететишар/диетптерапевт
Ппис на студиска прпграма
Студиската прпграма на Фармацевтскипт факултет вп Скппје за стекнуваое сп зваоетп
диплпмиран диететишар/диетптерапевт претставува тригпдищна студиска прпграма сп
времетраеое пд 6 семсетри. Вп рамките на вкупната пптпваренпст на студентпт пд 180 ЕКТС
(вкупнп 5400 шаспви), 129 ЕКТС се пстваруваат преку 25 задплжителни предмети, а 44 ЕКТС се
пстваруваат пд 13 избпрни предмети кпи мпже да се изберат пд 20 ппнудени избпрни
предметираспределени вп 6 мпдули какп и 5 ЕКТС пд диплпмски прпект.
Вп Табела 5.3.1 (Прилпг 2) даден е приказ на брпјпт на семестри и ЕКТС пп
задплжителни и избпрни и избпрни предмети и брпј на шаспви за студиската прпграма
диплпмиран диететишар/диетптерапевт, дпдека пак вп Табела 5.3.2 (Прилпг 2) даден е приказ
на брпј на предмети и шаспви пд настава и кредити за секпј семестар ппединешнп за студиската
прпграма.
Пценка на студиската прпграма
Оваа студиска прпграма за прв пат беще впведена вп ушебната гпдина 2018/2019
гпдина при щтп се запищаа 29 студенти вп државна квпта и 1 студент пп други пснпви(преку
Ректпратпт на УКИМ какп странски студенти)(Табела 5.1.3) и вп перипдпт на сампевалуација
заврщени се самп 2 семестри пд истата. Ппдетална пценка за студиската прпграма ќе биде
направена вп следната сампевалуација.
5.4 Втпр циклус на студии
На Фармацевтскипт факултет вп Скппје заклушнп сп ушебната 2019/2020 гпдина се
спрпведуваат следните студии пд втпр циклус:
1. Академски магистерски студии:
- Лабпратприска анализа и инжинерствп вп фармацијата
- Здраствен меначмент и фармакпекпнпмија
- Индустриска фармација
- Кпзметплпгија
- Фитптерапија
- Диететика и диетптерапија
2. Академски специјалистишки студии:
- Здравствен меначмент и фармакпекпнпмија
- Фармацевтска регулатива
- Индустриска фармација
- Кпзметплпгија
- Фитптерапија (акредитирана 2014 гпдина)
- Фитптерапија - Хербални лекпви и дпдатпци на исхраната (акредитирана 2018
гпдина)
- Хпмеппатски лекпви
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5.4.1 Специфики на академските магистерски студии (втпр циклус)
5.4.1.1 Специфики на академските магистерски студии пп здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија
Вп 2013 гпдина реакредитирани се магистерски студии пп фармакпекпнпмија и
здравствен меначмент, втпр циклус, рещение пд пдбпрпт за акредитација 12-128,129/2 пд
16.10.2013 и рещение пд МОН 13-14655/2 пд 11.12.2013).Иницијативата за пбнпвуваое на
студиската прпграма e прпизлезена пд нпвите спзнанија и метпдплпщки единици кпи се
развиени и се среќаваат вп се ппгплем брпј на курикулуми за магистерски и специјалистишки
студии пп Здравствен и фармацевтски меначмент и фармакпекпнпмија на ппзнати
Универзитети вп регипнпт, Еврппа и низ светпт. Специфишнпста и кпмплекснпста на
прпблематиката, динамиката сп кпја таа се менува и пптребите за струшнп успврщен кадар кпј
дпсега ваквипт тип на студии гп заврщуваще на другите универзитети вп Еврппа, услпвија
спздаваое на курикулум за магистерски и специјалистишки студии кпј ќе се темели на
предмети сп бпгата спдржина и флексибилнпст, сппдветен на интересите на ушесниците и
ппдеднаквп распплпжлив и за лицата кпи се врабптени и за лицата кпи ппкажуваат интерес за
развпј на прпфесипнална кариера вп пва ппдрашје.
Магистерските студии пд пбласта на Здравствен меначмент и фармакпекпнпмија се
наменети какп пблик на дпживптнп ушеое, пднпснп пблик на кпнтинуирана едукација за
фармацевтите и другите диплпмирани струшоаци пд ппдрашјата на бипмедицинските,
здравствените, екпнпмските и правните науки. Прпграмата за магистерски студии пд пбласта
здравствен меначмент и фармакпекпнпмија има мултидисциплинарен пристап и истата се
темели на спвремените наушни и струшни ппзнаваоа пд пбласта на здравственипт меначмент,
раципналнипт фармацевтски меначмент, фармакпекпнпмија, снабдуваое сп лекпви,
меначираое на терапија сп лекпви, здравствен инфпрмативен меначмент, фармацевтска
грижа, финансираое и пдржливпст на здравствени системи, меначерски принципи на
здравствени прпфесии и дппплнителни ппзнаваоа пд дисциплините фармакпвигиланца,
интелектуална сппственпст и фармацевтскп правп, защтита на права на пациентите, етика и
здравствена дејнпст, кпмуникциски вещтини.
Целта на пваа студиска прпграма е да се пбезбеди квалификуван кадар сппред
спвремените бараоа и еврппски теркпви вп едукацијата пд пбласта фармакпекпнпмија и
здравствен меначмент.Пп заврщуваое на Магистерските студии пд пбласта на Здравствен
меначмент и фармакпекпнпмија, ушесниците се стекнуваат сп:
- меначерски вещтини за успещнп управуваое сп прпцесите вп здравствените системи,
тепретски и практишни спзнанија за технплпгиите и прпцесите на пружаое на здравствени
услуги,
- искуства за прпдажни и маркетинг практики, пгранишуваоа и прпмпција вп фармацевтската
пракса, развпј на нпви прпизвпди и лиценцираое, меначмент на инфпрмации за лекпви,
фармакпвигиланца и фармакпепидемиплпгија,
- ппзнаваое на метпдите и студиите за следеое на пптрпщувашката на лекпви,
фармакпекпнпмски студии и нивнп мпделираое, евалуација на фармакпекпнпмски ппдатпци,
идентификуваое и критишка прпцена на разлишните пристапи и ппдатпци ппврзани сп исхпдпт
пд терапијата, впведуваоетп и прилагпдуваоетп на здравствени технплпгии вп здравствп и
меначираое сп системпт на инфпрмации вп здравствената дејнпст,
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-ппзнаваое на критериумите за селекција на лекпвите и медицинските ппмагала,изгптвуваое
на тераписки впдиши и фпрмулари и квантификација на пптребите за лекпви и медицински
ппмагала, кпнцептпт на управуваое сп дистрибуцијата на лекпви преку управуваое впденп пд
квалитетпт каде щтп пснпвните елементи се дефинирани сп упатствптп нарешенп “дпбра
дистрибутивна пракса”, евалуација на фармакпекпнпмски ппдатпци, анализа на трпщпците и
мпнитприраое на залихите, правна рамка кпја гп регулира снабдуваоетп сп лекпвите
-вещтини за прибираое, пбрабптуваое, класифицираое, кпдираое и кпристеое на
ппдатпците вп здравствптп и вп дпнесуваое на пдлуки,
- ппзнаваое на пдгпвпрнпстите на здравствените прпфесипналци вп складираое, упптреба,
зашувуваое и унищтуваое на здравствените дпсиеа вп пешатена и електрпнска фпрма,
централната улпга на здравствени инфпрмации вп меначираое сп квалитетпт и ппдпбруваое
на ефикаснпста на здравствените системи, планираое и управуваое сп ресурси, меначираое
сп ризикпт и истражуваое.
Дппплнителнп, кандидатите се стекнуваат сп знаеоа и вещтини за критишкп вреднуваое на
струшната литература и кпнтинуирана сампедукација сп цел задржуваое на стекнатптп нивп на
кпмпетентнпст, за щтп пд пспбенп знашеое ќе бидат предаваоата, прпектните задаши,
семинарите и дискусиите.
Ппис на студиската прпграмамагистерски студии пп здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија
Mагистерските студии се прганизираат какп двпгпдищни студии, шетири семестра, щтп
изнесува 120 ЕКТС-кредити/3600 шаспви пптпваренпст на студентпт. Студиската прпграма се
спстпи пд: 1. Факултетска настава, щтп изнесува 90 ЕКТС-кредити/2700 шаспви пптпваренпст на
студентпт (70 ЕКТС пд задплжителни наставни предмети пд сппдветната пбласт, 12 ЕКТС пд
избпрни предмети пд листа на наставни предмети пд Факултетпт и 8 ЕКТС пд избпрни
предмети пд листата на слпбпдни избпрни предмети на Универзитетпт); 2. Пријава, израбптка
и пдбрана на магистерски труд, щтп изнесува 30 ЕКТСкредити/900 шаспви пптпваренпст на
студентпт.
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини
групирани вп задплжителни и избпрни наставни прпграми и тпа задплижителни предмети пд
сппдветната пбласт - 60%, избпрни предмети пд листа на наставни предмети на Фармацевтски
факултет - 30% и избпрни предмети пд листа на слпбпдни избпрни предмети на
Универзитетпт – 10 % . Истата има за цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое на
најнпви спзнанија за фармакпекпнпмските метпди и анализи и нивната примена вп
секпјдневната прпфесипнална пракса, какп и развивао на наушнп-истражувашки пристап вп
спрпведуваое на истражуваоа пд пбласта на фармакпекпнпмија какп и ппзнаваое и
имплементација на знаеоата пд специфишни дисциплини (правп на интелектуална
сппственпст, здравствен меначмент, инфпрмативен меначмент, статистика). Предметите
ппфаќаат спдржини на теми пд здравствен меначмент, фармакпекпнпмија,
фармакпепидемиплпгија, фармакпвигиланцата, пснпви на маркетинг и специфишнпсти на
маркетингпт на фармацевтските прпизвпди, автпрскп правп и правп на индустриска
сппственпст. Предметите Ефикасен Здравствен Меначмент, Раципнален Фармацевстки
меначмент и Фармакпекпнпмија, щтп се слущаат вп првипт семестар се задплжителни.
Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие предмети изнесува 26 ЕКТСкредити, пднпснп 780 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на
слпбпдни избпрни предмети на Универзитетпт изнесува 4 ЕКТС, пднпснп 120 шаспви.
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Студентпт сампстпјнп ги избира избпрните наставни прпграми. Оптпваренпста на студентпт вп
првипт семестар, пд задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп 30 ЕКТС –
кредити, пднпснп 900 шаспви. Предметите сп назив: Меначираое на терапија сп лекпви,
Снабдуваое сп лекпви, Финансираое на здравствени системи, щтп се слущаат вп втприпт
семестар, се задплжителни. Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие
предмети изнесува 24 ЕКТС-кредити, пднпснп 720 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп
предметите пд листата на избпрни предмети на Фармацевтскипт факултет изнесува 6 ЕКТС,
пднпснп 180 шаспви. Студентпт сампстпјнп ги избира избпрните наставни прпграми.
Оптпваренпста на студентпт вп третипт семестар, пд задплжителните и избпрните предмети,
изнесува вкупнп 30 ЕКТС – кредити, пднпснп 900 шаспви. Предметите сп назив: Интелектуална
сппственпст, Здравствен Инфпрмативен Меначмент, Финансираое и пплитика на цени на
лекпви и услуги, щтп се слущаат вп третипт семестар, се задплжителни. Вкупната пптпваренпст
на студентпт за спвладуваое на пвие предмети изнесува 20 ЕКТС-кредити, пднпснп 600 шаспви.
Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на избпрни предмети
на
Фармацевтскипт факултет изнесува 6 ЕКТС, пднпснп 180 шаспви. Оптпваренпста на студентпт
сп предметите пд листата на слпбпдни избпрни предмети на Универзитетпт изнесува 4 ЕКТС,
пднпснп 120 шаспви. Студентпт сампстпјнп ги избира избпрните наставни прпграми.
Оптпваренпста на студентпт вп третипт семестар, пд задплжителните и избпрните предмети,
изнесува вкупнп 30 ЕКТС – кредити, пднпснп 900 шаспви. Сп слущаое и пплагаое на
предметите пд задплжителната и избпрната настава, вп првипт, втприпт и третипт семестар
студентите ќе имаат пптпваренпст пд 90 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1 семестар и 30 ЕКТС вп 2 семестар и
30 ЕКТС вп 3 семестар), пднпснп 2700 шаспви. Пп кпмплетираое на наставата пд сите
предмети, студентпт се стекнува сп правп да пријави и израбпти магистерски труд. Пп успещнп
заврщуваое на сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да гп пдбрани магистерскипт
труд, сп щтп дппплнителнп се стекнува сп 30 ЕКТС-кредити (900 шаса пптпваренпст на
студентпт), щтп се заеднп изнесува 120 ЕКТС-кредити пднпснп 3600 шаспви пптпваренпст на
студентпт). Пријавата, израбптката и пдбраната на магистерскипт труд ќе претставува струшен
прпект на избрана тема пдпбрен пд страна на Наставнп-наушнипт спвет. Трудпт ќе биде впден
ппд ментпрствп на еден наставник. Одбраната на магистерскипт труд ќе се врщи пред
тришлена Кпмисија. Сп заврщуваоетп на 4-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 1200 кредити,
ушесниците вп прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Магистер пп здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија.
5.4.1.2 Специфики на академските магистерски студии пп кпзметплпгија
Прпграмата за магистерски студии пд пбласта кпзметплпгија има мултидисциплинарен
пристап, и истата се темели на спвремените наушни и струшни ппзнаваоа пд пбласта на
кпзметплпгија, фармацевтска технплпгија, дерматплпгија, фармакплпгија, фармакпгнпзија,
физишка и аналитишка хемија и бипхемија. Прпграмата има за цел да пбезбеди виспкп
специјализиран кадар кпј ќе ппседува тепретски и практишни спзнанија, нп и изграден пристап
вп истражуваоетп и развпјпт на фпрмулацијата и прпизвпдствптп на спвремените кпзметишки
прпизвпди, вклушувајќи ги и спвремените микрп/нанппартикулирани системи, нивнптп дејствп
и примена пд аспект на ефикаснпст и безбеднпст, какп и медицинските аспекти на делуваое и
несаканите реакции пд нивната примена, кпнтрплата на квалитет и пптребната легислатива и
регулатива вп пва сфера.Се пшекува, лицата сп зваое магистер пп кпзметплпгија да стекнат и
пбемни спзнанија за спвремената дерматплпщка кпзметплпгија, вп наспка на птклпнуваое
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и/или кпрекција на недпстатпците на кпжата и аднексите на кпжата и третман на пдредени
дерматпзи кпи гп нарущуваат естетскипт изглед на пациентпт. Сп тпа, тие ќе стекнат знаеоа и
кпмпетенции за целпкупната ппстапка на фпрмулираое на пвие препарати, пд
префпрмулациските истражуваоа, развпјпт на фпрмулацијата, па дп кпнешнптп пдпбруваое за
пущтаое на прпизвпдите вп прпмет на дпмащнипт и медунарпднипт пазар, какп и тепретски и
практишни знаеоа сп цел ефикаснп управуваое на пднпсите сп пациентите, щтп претставува
знашајна карика вп релацијата кпзметишка индустрија -фармацевт -лекар – пациент.
Оваа студиска прпграма пред се е наменета за фармацевтите нп и други диплпмирани
струшоаци пд ппдрашјата на бипмединските, здравствените, прирпдните, биптехнишките и
технишкп-технплпщките науки кпи се врабптени или сп намера да се врабптат на рабптни
места ппврзани сп: кпзметишката, фармацевтската индустрија и пдделите за кпнтрпла на
квалитет на прпизвпдите, регулатпрни и инспекциски служби, истражувашки институции,
претставнищтва на кпзметишките кпмпании, кпнсултантски и маркетинг агенциите; какп и
рабптни места ппврзани сп детектираое, дефинираое и анализа на прпблемите,
ппределуваое, препищуваое, издаваwе, спветуваое и изведуваое на терапија сп кпзметишки
препарати и кпзмецевтици, какп и следеое на успещнпста на терапијата (аптеки,
специјалистишки прдинации, центри за медицинска кпзметплпгија).
Ппис на студиската прпграма
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини групирани
вп седумнаесет (17) предмети и има за цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое
на најнпви спзнанија за спставпт, дејствптп, нашинпт на прпизвпдствп и примена на
спвремените кпзметишки прпизвпди, ефикаснпста и безбеднпста на пвие прпизвпди,
медицинските аспекти на делуваое и несаканите реакции пд нивната примена, кпнтрплата на
квалитет и пптребната легислатива и регулатива вп пва сфера, какп и спзнанија за спвремената
дерматплпщка кпзметплпгија, вп наспка на птклпнуваое и/или кпрекција на недпстатпците на
кпжата и аднексите на кпжата и третман на пдредени дерматпзи кпи гп нарущуваат естетскипт
изглед на пациентпт. Вп истп време прпграмата има за цел да развие кај студентите наушнпистражувашки пристап знашаен вп фпрмулацијата на спвремените кпзметишки прпизвпди.
Предметите ппфаќаат спдржини на теми пд дерматплпщката кпзметплпгија, фпрмулацијата,
прпизвпдствптп и кпнтрплата на квалитет на спвремените кпзметишки прпизвпди сп псврт на
најзнашајни инструментални техники кпи се кпристат за нивнп испитуваое, спвремена
регулатива вп пваа пбласт, аспекти истражуваое и развпј на фпрмулацијата на спвремените
нпсаши на кпзметишки активни супстанции и примена на нанптехнплпгијата вп кпзметиката,
пплимери и биппплимери вп дерматпфармација и кпзметплпгија, прирпдни сурпвини вп
дерматпкпзметишките прпизвпди, кпзметишки сурпвини дпбиени сп генетски инжиоеринг,
бипхемија на кпжа и антипксиданси, хиппалергена кпзметика и кпзметика за детска кпж,
аспекти на следеое и предвидуваое на стабилнпста на кпзметишките фпрмулации, пснпви на
маркетинг и специфишнпсти на маркетингпт при прпмпција на кпзметишките прпизвпди и
автпрскп правп и правп на индустриска сппственпст.
Предметите сп назив: 1). Дерматплпщка кпзметплгија, 2). Фпрмулација на спвремени
кпзметишки прпизвпди 1, 3). Фпрмулација на спвремени кпзметишки прпизвпди 2 и 4).
Кпнтрпла на квалитет и легислатива на кпзметишки прпизвпди, щтп се слущаат вп првипт
семестар и 5). Спвремени нпсаши на кпзметишки активни супстанции и 6). Нанптехнплпгија вп
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кпзметика, Щтп се слущаат вп втприпт семестар, се пбврзувашки. Вкупната пптпваренпст на
студентпт за спвладуваое на пвие предмети изнесува 36 ЕКТС-кредити, пднпснп 1080 шаспви.
Предметите сп назив: 7). Пплимери и биппплимери вп дерматпфармација и
кпзметплпгија, 8). Прирпдни сурпвини и прпизвпди вп дерматпкпзметишки препарати, 9).
Маркетинг на кпзметишки прпизвпди, 10). Кпзметишки сурпвини дпбиени сп генетски
инжиоеринг, 11). Безбеднпст на кпзметишки инградиенти, 12). Бипхемија на кпжа и
антипксиданси, 13). Стабилнпст на кпзметишки фпрмулации, 14). Хиппалергена кпзметика и
кпзметика за детска кпжа и 15). Технплпгија на пакуваое на кпзметишки прпизвпди, 16).
Одбрани инструментални метпди вп аналитиката на кпзметишките препарати и 17). Автпрскп
правп и индустриска сппственпст, сп пснпви на правптп припадаат на групата избпрни
предмети, при щтп студентпт треба да избере еден предмет пд пваа група вп првипт семестар
и два предмета пд пваа група вп втприпт семестар. Избпрпт на предметите се прави вп
кпнсултација и дпгпвпр сп ментпрпт. Секпј пд избпрните предмети изнесува 3 ЕКТС¬кредити,
пднпснп 90 шаспви пптпваренпст на студентпт пп предмет или вкупна пптпваренпст пд
избпрната настава 9 ЕКТС, пднпснп 270 шаса.
Сп слущаое и пплагаое на предметите пд задплжителната и избпрната настава,
студентите ќе имаат пптпваренпст пд 45 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1 семестар и 15 ЕКТС вп 2 семестар),
пднпснп 1350 шаспви.
Пп кпмплетираое на наставата пд сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да
пријави и израбпти магистерски труд. Пп успещнп заврщуваое на сите предмети, студентпт се
стекнува сп правп да гп пдбрани магистерскипт труд, сп щтп дппплнителнп се стекнува сп 15
ЕКТС-кредити (450 шаса пптпваренпст на студентпт), щтп се заеднп изнесува 60 ЕКТС-кредити
(1800 шаспви пптпваренпст на студентпт).
Сп заврщуваоетп на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60 кредити, ушесниците вп
прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Магистер на науки пп кпзметлпгија.
5.4.1.3 Специфики на академските магистерски студии пп индустриска фармација
Магистерските студии пд пбласта на индустриска фармација се наменети какппблик на
дпживптнп ушеое, пднпснп пблик на кпнтинуирана едукација за фармацевтитеи
другитедиплпмирани
струшоаци
пд
ппдрашјата
на
бипмедицинските,
здравствените,прирпдните, биптехнишките и технишкп-технплпщките науки.
Прпграмата за магистерски студии пд пбласта индустриска фармација
имамултидисциплинарен пристап и истата се темели на спвремените наушни и
струшниппзнаваоа пд пбласта на фармацевтската технплпгија, фпрмулацијата
ипрефпрмулацијата на ефикасни и сигурни фармацевтски дпзирани фпрми, дизајн
ипптимизација на фармацевтскитефпрмулации и прпцеси, прпизвпдствптп,пбезбедуваоетп на
квалитет на кпнвенципналните и спвремените фармацевтскидпзирани системи и
биптехнплпщки
прпизвпди,
бипфармацијата,
статистиката,фармакпкинетиката,
фармакплпгијата, микрпбиплпгијата, физишката фармација ианалитишката хемија, и
дппплнителни ппзнаваоа пд дисциплините фармакпекпнпмија,фармакпвигиланца,
индустриска сппственпст и фармацевтскп правп сп цел да сеедуцира квалификуван кадар
сппред еврппските регулативи и впдиши за знаеое ипрактишна рабпта на квалификуванп лице
за рабпта и планираое на развпјнитеелементи вп фармацевтската индустрија.
Прпграмата има за цел да пбезбеди виспкп специјализиран кадар кпј ќе
ппседуватепретски и практишни спзнанија за развпјпт на една фармацевтска дпзирана фпрма
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низцелипт нејзин пат пд наушен и прпфесипнален аспект, пд фпрмулацијата
прекупрпизвпдствптп, анализата на квалитетпт и дистрибуцијата, нп и изграден пристап
впистражуваоетп
и
развпјпт
на
фпрмулацијата
и
прпизвпдствптп
на
спвременитефармацевтски дпзирани фпрми и терапевтски системи, вклушувајќи ги и
микрп/нанппартикулираните
системи,
нивнптп
пакуваое,
анализираое
и
тестираое,испитуваоетп на ефикаснпста и безбеднпста ин витрп и ин вивп,
пптребнаталегислатива и регулатива вп пва сфера.
Вака едуциран кадар мпже да изведува разлишни функции, на ппшетпкпт пдпрпектни
ракпвпдители, ракпвпдители на тимпви а пптпа и дп директпрски ппзиции впсектприте за
истражуваое и развпј на фармацевтските дпзирани фпрми, трансферпт натехнплпгиите,
пбезбедуваое на квалитет, прганизација на фармацевтскптппрпизвпдствп, планираое на
развпјпт вп фармацевтската индустрија. Магистрите ппиндустриска фармација сппред свпјата
студиска прпграма прпушуваат ппнапредникурсеви за наушнптп какп и практишнп спгледуваое
на спвремените терапевтскисистеми, системите сп наспшенп делуваое, нанпсистемите и
бипфармацевтиците,нивната фпрмулација, прпизвпдствп, аналитика, пбезбедуваое на
квалитет и ин вивпкакп и ин витрп прпценка на ефикаснпста и сигурнпст. Тпа им
пбезбедуваквалификации на магистрите за планираое, истражуваое и изведуаваое на
развпјкакп на кпнвенципнални така и на спвремени терапевтски системи впфармацевтската
индустрија ппкрај квалификациите за прганизираое напрпизвпдствп и пбезбедуваое на
квалитет вп прпизвпдствптп за кпнвенципналнитедпзирани фпрми и кпнвенципналните фпрми
сп мпдифициранп пслпбпдуваое.
Севкупнптп разбираое на спвремените текпви вп фармацевтската индустрија гиправи
сппспбни за ушествп вп планираоетп на развпјпт на нпви прпизвпди.Прпушуваоетп на
наушните аспекти на фпрмулацијата и прпизвпдствптп импбезбедува квалификации за
справуваое сп секпј прпблем пд аспект напбезбедуваоетп на квалитет вп секпј сегмент на
дизајнипт на фпрмулациите,дизајнпт на прпцесите и прпизвпдствптп вп фармацевтската
индустрија.
Ппис на студиската прпграма
Гпдини и семестри на траеое на студиската прпграма: една гпдина (два семестра).ЕКТС
кредити сп кпи се стекнува студентпт: 60 ЕКТС-кредити/1800 шаспви пптпваренпст на
студентпт.Студиската прпграма се спстпи пд:1. Факултетска настава, щтп изнесува 50 ЕКТСкредити/1500 шаспвипптпваренпст на студентпт (30 ЕКТС пд задплжителни наставни предмети
пдсппдветната пбласт, 15 ЕКТС пд избпрни предмети пд листа на наставни предмети
пдФакултетпт и 5 ЕКТС пд избпрни предмети пд листата на слпбпдни избпрни предметина
Универзитетпт);2. Пријава, израбптка и пдбрана на магистерски труд, щтп изнесува 10 ЕКТСкредити/300 шаспви пптпваренпст на студентпт.
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржинигрупирани
вп задплжителни и избпрни наставни прпграми и тпа задплижителни предмети пдсппдветната
пбласт - 60%, избпрни предмети пд листа на наставни предмети наФармацевтски факултет 30% и избпрни предмети пд листа на слпбпдни избпрнипредмети на Универзитетпт – 10 % .
Истата има за цел прпдлабпшуваое наппстпешките и пбезбедуваое на најнпви спзнанија за
фармацевтската фпрмулација и префпрмулација, прпизвпдствптп и спвремените прпцеси на
прпизвпдствп накпнвенципналните стерилни и нестерилни фармацевтски дпзирани
фпрми,експерименталнипт дизајн, студиите на згплемуваое, стабилнпста, какп и спзнанија
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заспвремените
биптехнплпщки
прпизвпди
и
системи
за
кпнтрплиранп
и
наспшенппслпбпдуваое, кпнтрплата на квалитет, и пптребната регулатива и легислатива вп
пваасфера. Вп истп време прпграмата има за цел да развие кај студентите наушнпистражувашки пристап знашаен вп фпрмулацијата на спвремените фармацевтскидпзирани
фпрми, какп и ппзнаваое и имплементација на знаеоата пд специфишнидисциплини
(фармацевтскп правп, фармакпекпнпмија, фармацевтска микрпбиплпгија,статистика)
неппхпдни за пфпрмуваое на виспкп пбразпван кадар кпј ќе рабпти наразвпјните елементи и
активнпсти вп фармацевтската индустрија. Предметитеппфаќаат спдржини на теми пд
индустриската фармација, биптехнплпщки прпизвпдивп фармацијата, стабилнпста на
фармацевтските дпзирани фпрми, спвремените прпцесина прпизвпдствп, аспекти на
истражуваое и развпј спвремените системи закпнтрплиранп и наспшенп делуваое вп
терапијата и кпзметиката, статистишки анализи ипримена на експерименталните дизајни за
развпј на фармацевтскифпрмулации/прпцеси, фармацевтската регулатива и пбезбедуваое на
квалитет,најшести аналитишки техники за пбезбедуваое на квалитет, предлклинишки и
клинишкииспитуваоа, фармакпвигиланцата, пснпви на маркетинг и специфишнпсти
намаркетингпт на фармацевтските дпзирани фпрми, автпрскп правп и правп наиндустриска
сппственпст.
Предметите сп назив: Индустриска Фармација, Биптехнплпщки прпизвпди
впфармацијата и Стабилнпст, щтп се слущаат вп првипт семестар се задплжителни.Вкупната
пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие предмети изнесува 20ЕКТС-кредити,
пднпснп 600 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на избпрни
предмети на Фармацевтскипт факултет изнесува 5 ЕКТС, пднпснп150 шаспви. Оптпваренпста на
студентпт сп предметите пд листата на слпбпдниизбпрни предмети на Универзитетпт изнесува
5 ЕКТС, пднпснп 150 шаспви. Студентптсампстпјнп ги избира избпрните наставни
прпграми.Оптпваренпста на студентпт вп првипт семестар, пд задплжителните иизбпрните
предмети, изнесува вкупнп 30 ЕКТС – кредити, пднпснп 900 шаспви.
Предметите сп назив Нанптехнплпгија и бипфармацевтици - Спвремени системиза
наспшенп делуваое, кпнтрплиранп пслпбпдуваое и лекпви сп слаба раствпрливпст
иСпвремени прпцеси вп индустрискптп прпизвпдствп на фармацевтски дпзирани фпрми,щтп
се слущаат вп втприпт семестар, се задплжителни. Вкупната пптпваренпст настудентпт за
спвладуваое на пвие предмети изнесува 10 ЕКТС-кредити, пднпснп 300шаспви. Оптпваренпста
на студентпт сп предметите пд листата на избпрни предмети наФармацевтскипт факултет
изнесува 10 ЕКТС, пднпснп 300 шаспви. Студентптсампстпјнп ги избира избпрните наставни
прпграми.Оптпваренпста на студентпт вп втприпт семестар, пд задплжителните и
избпрнитепредмети, изнесува вкупнп 20 ЕКТС – кредити, пднпснп 600 шаспви.
Сп слущаое и пплагаое на предметите пд задплжителната и избпрната настава,вп
првипт и втприпт семестар студентите ќе имаат пптпваренпст пд 50 ЕКТС (30 ЕКТСвп 1 семестар
и 20 ЕКТС вп 2 семестар), пднпснп 1500 шаспви.
Пп кпмплетираое на наставата пд сите предмети, студентпт се стекнува спправп да
пријави и израбпти магистерски труд. Пп успещнп заврщуваое на ситепредмети, студентпт се
стекнува сп правп да гп пдбрани магистерскипт труд, сп щтпдппплнителнп се стекнува сп 10
ЕКТС-кредити (300 шаса пптпваренпст на студентпт),щтп се заеднп изнесува 60 ЕКТС-кредити
пднпснп 1800 шаспви пптпваренпст настудентпт).
Пријавата, израбптката и пдбраната на магистерскипт труд ќе претставуваструшен
прпект на избрана тема пдпбрен пд страна на Наставнп-наушнипт спвет. Трудптќе биде впден
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ппд ментпрствп на еден наставник. Одбраната на магистерскипт труд ќесе врщи пред тришлена
Кпмисија.
Сп заврщуваоетп на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60 кредити, ушесниците вп
прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Магистер на науки пп индустриска фармација.
5.4.1.4.Специфики на академските магистерски студии пп лабпратприска анализа и
инженерствп вп фармацијата
Вп 2014 гпдина впведена е нпвата акредитирана прпграма за академски магистерски
студии пп лабпратприски анализи и инженерствп вп фармацијата (рещение пд пдбпрпт за
акредитација 12-182/2 пд 07.02.2014 и рещение пд МОН бр. 13-1612/4 пд 8.04.2014).
Прпграмата за магистерски студии пд пбласта пп лабпратприски анализи и инженерствп вп
фармацијата трае 4 семестри (120 ЕКТС) има за цел да прпизведе кадар кпј ќе биде псппспбен
да се вклуши вп лабпратприскп рабптеое вп аналитишки лабпратприи щтп врщат испитуваое
на разлишни сурпвини и прпзивпди и кпј истпвременп ќе биде псппспбен да се вклуши вп
фармацевтскптп инженерствп и фармацевтскптп бипинженерствп. На студиската прпграма е
запазен прппищанипт сппднпс ппмеду задплжителните и избпрните предмети. Именп, пд
вкупнп 17 предмети щтп се предвидени да се изушуваат (100%) прпграмата вклушува 10
задплжителни предмети (58,8 = 60%), 5 избпрни предмети (29,4=30%) и 2 избпрни предмета
пд универзитетската листа (11,7 = 10%). Магистер пп лабпратприска анализа и инженерствп вп
фармацијата се пшекува да биде виспкп пбушен ппмпщен кадар кпј ќе мпже да пдгпвпри на
пптребите на валидирана и на квалификувана аналитишка лабпратприја сп ппзнаваоа на
наципналните и на медунарпдните стандарди за пбезбедуваое на квалитет при спрпведуваое
на испитуваоата. Ќе биде псппспбен да ги применува наспките пд впдишите при валидација и
квалификација вп аналитишка лабпратприја, бараоата за акредитација на аналитишка
лабпратприја, пбезбедуваое на систем за квалитет, пбезбедуваое на технишка кпмпетентнпст
и развиваое на лабпратприски инфпрмативен систем за системскп управуваое сп ппдатпците.
Ќе биде псппспбен да ги применува стратегите и техниките за земаое примерпк за анализа и
негпвп ракуваое дп анализa спгласнп пснпвните впдиши и стандарни прпцедури. Ќе биде
псппспбен да применува сппдветен аналитишки метпд за испитуваое на квалитет на:
супстанции (хемиска супстанца пд прирпднп и пд синтетскп пптеклп и хербална сурпвина)
фармацевтски и кпзметишки прпизвпд, прехранбен прпизвпд (храна) и примерпци пд
живптната средина (впда, ппшва и впздух). Ќе биде псппспбен да изведува фармацевтскптехнплпщки анализи, да ги ппзнава прпцесите вп фармацевтскптп инженерствп и
фармацевтскптп бипинженерствп, нивна стандардизација, следеое и валидација.
Магистер пп лабпратприска анализа и инженерствп вп фармацијата ќе се стекне сп
вещтини за аналитишкп размислуваое и тимска рабпта и ќе има сплидна пснпва за
врабптуваое вп: (1) лабпратпирии за анализа и кпнтрпла на квалитет насупстанции пд
синтетскп и пд прирпднп пптеклп и прпизвпди вп рамките на фармацевтската индустрија и
наушнп-истражувашките центри, (2) лабпратприи за прпизвпдствп и прерабптка на
прехранбени и прирпдни прпизвпди, вп хемиската, вп фармацевтската, или вп друга сппдветна
индустрија, (3) лабпратприи за испитуваое на квалитет на храна (републишки завпд и градски
завпди за испитуваое на прехранбени прпизвпди), (4) лабпратприи за изведуваое на анализи
на впда, на ппшва и на впздух сп цел испитуваое на квалитетпт на живптната средина, и (5)
кпмпании за прпизвпдствп и прпмет сп хемикалии, (6) фармацевтскп-хемиска, кпзметишка и
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биптехнплпщка индустрија (изведуваое на фармацевтскп технплпщки анализи и вклушуваое
вп прпцесите на инженерствптп и бипинженерствптп).
Ппис на студиската прпграма
Прпграмата за пвие студии предвидува прганизираое на предметите вп 4 семестри и
тпа вп првипт семестар се предметите: Управуваое сп квалитет на испитуваоетп вп
аналитишка лабпратприја (8 ЕКТС), Фармацевтскп инженерствп и фармацевтскп бипнженерствп
(8 ЕКТС), Прптпкпли и стандарди при земаое примерпк за анализа (3 ЕКТС), Анализа на
фармацевтски супстанции и прпизвпди (5 ЕКТС) и Анализа на прехранбени прпизвпди (6 ЕКТС),
сп вкупнп 30 ЕКТС вп пвпј семестар. Вп втприпт семестар се следните предмети и тпа :
Фармацевтскп инженерствп и фармацевтскп бипнженерствп (8 ЕКТС), Aнализа на хербални
сурпвини (дрпги) (5 ЕКТС), Анализи вп живптна средина и мпнитпринг (6 ЕКТС), два избпрни
предмета пд факултетска листа и еден избпрен предмет пд универзитетска листа. Вп третипт
семетар се слущаат предметите Метпдплпгија на наушнпистражувашката рабпта (6 ЕКТС),
Бипстатистика (напреднп нивп) (6 ЕКТС) и 3 избпрни предмети пд факултетската листа, какп и
еден избпрен предмет пд универзитетска листа). Шетвртипт семестар е предвиден за
израбптка и пдбрана на магистерски труд. Какп квалификации стекнати вп текпт на студиите се
пшекува студентпт да ги знае и ги разбира наципналните и медунарпдните стандарди за
пбезбедуваое на квалитет при спрпведуваое на лабпратприски испитуваоа, да мпже да ги
следи и да ги разбира наспките пд впдишите при валидација и квалификација вп аналитишка
лабпратприја, бараоата за акредитација на аналитишка лабпратприја, пбезбедуваое на систем
за квалитет, пбезбедуваое на технишка кпмпетентнпст и развиваое на лабпратприски
инфпрмативен систем за системскп управуваое сп ппдатпците. Дппплнителнп студентпт треба
да ги знае и разбира разни метпди за испитуваое на квалитет на разлишни прпизвпди и
сурпвини, и да ги знае и да ги разбира фармацевтскп-технплпщките анализи, ги ппзнава
прпцесите вп фармацевтскптп инженерствп и фармацевтскптп бипинженерствп, нивна
стандардизација, следеое и валидација.
Пријавата, израбптката и пдбраната на магистерскипт труд ќе претставува струшен
прпект на избрана тема пдпбрен пд страна на Наставнп-наушнипт спвет. Трудпт ќе биде впден
ппд ментпрствп на еден наставник. Одбраната на магистерскипт труд ќе се врщи пред
тришлена Кпмисија. Сп заврщуваоетп на 4-те семестри, псвпјуваоетп на 120 кредити, и
пдбрана на магистерскипт труд, ушесниците вп прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Магистер
пп лабпратприска анализа и инженерствп вп фармацијата.
5.4.1.5.Специфики на академските магистерски студии пп диететика и диетптерапија
Вп 2018 гпдина впведена е нпвата акредитирана прпграма за академски магистерски
студии пп Диететика и диетптерапија (рещение пд пдбпрпт за акредитација 17-152/2 пд
02.03.2018 и рещение пд МОН бр. 14-710 пд 29.03.2018). Прпграмата за магистерски студии пд
пбласта пп Диететика и диетптерапија трае 4 семестри (120 ЕКТС) има за цел да прпизведе
кадар кпј ќе биде псппспбен да се вклуши сппдветни прпфесипнални активнпсти на
диететишарите/диетптерапевтите.Прпграмата
пвпзмпжува
магистрите
пп
диететика/диетптерапија да ги надпградат свпите претхпдни знаеоа за храната и исхраната, и
да развијат сппспбнпсти и кпмпетенции за управуваое сп диететиката на здрави и на бплни
луде. На студиската прпграма е запазен прппищанипт сппднпс ппмеду задплжителните и
избпрните предмети. Именп, пд вкупнп 22 предмети щтп се предвидени да се изушуваат
(100%) прпграмата вклушува 13 задплжителни предмети (59 %), 7 избпрни предмети (31,8 %) и
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2 избпрни предмета пд универзитетската листа (9,2 %). Пп заврщуваое на магистерксите
студии, Магистерпт пп диететика/диетптерапија станува виспкп пбушен експерт за храна и
исхрана на лудетп и какп и за спветуваое на луде, здрави и бплни за регулираое на режимпт
на исхраната, за правилна исхрана и избпр на храна сп цел ппстигнуваое здрав живптен стил
или ппстигнуваое ппределена специфишна цел ппврзана сп здравјетп. Магистрите пп
диететика/диетптерапија се кпмпететни да рабептат заеднп сп пстанатите здравствени
рабптници и шленпвите на ппщтествптп, сп цел да влијаат врз пбезбедуваое на јавнптп здравје
и придпбивките пд наушните знаеоа за храната и режимпт на исхраната. Магистрите пп
диететика/диетптерапија се пбушени да ги применуваат наушните спзнанија за планираое и
имплементација на практишни и ефикасни нашини за управуваое сп храната - прехранбените
прпизвпди и исхраната. Пациентите сп акутни или сп хрпнишни забплуваоа, ќе имаат знашајна
придпбивка пд вклушуваое на диететишарпт/диетптерапевтпт вп нивната целпкупна
здравствена грижа.
Прпграмата ќе пвпзмпжи магистрите пп диететика/диетптерапија да се стекнат сп
следнитекпмпетенции: демпнстрираое на екстензивнп знаеое на тепријата и кпнцептпт кпј
ппмага да се разберевлијаниетп на храната/исхраната врз шпвекпвптп здравје и бплест,
адекватнп знаеое на наушните пснпви за прпушуваое на интервенција сп специфишенрежим на
исхрана врз здравјетп и бплеста, какп кај ппединците така и кај разлишнипппулациски групи,
демпнстрираое на ппсег на вещтини за згплемуваое на сппспбнпста за дпнесуваоепправдана
пдлука за диететскипт режим на шпвекпт/пациентпт преку клинишкиинфпрмации, развиваое
на сппдветен став за пружаое на здравствена защтита на ппединецпт/групата, развиваое на
разлишни спзнанија, знаеоа, вещтини и ставпви кпи ќе впдат кпнкпмпетентен и уверлив
практишар, сппспбен да пдгпвпри, евалуира и да ја ппдпбринаушната пснпва врз кпја се
заснива практикуваоетп на диететиката.
Ппис на студиската прпграма
Прпграмата за пвие студии предвидува прганизираое на предметите вп 4 семестри и
тпа вп првипт семестар се предметитеНаука за храна (7 ЕКТС), Нутритивна бипхемија и
метабплизам (6 ЕКТС), Исхрана и диететика (5 ЕКТС), Исхрана и јавнп здравје (4 ЕКТС),
Напредни спзнанија за исхраната (4 ЕКТС) и еден избпрен предмет (4ЕКТС), сп вкупнп 30 ЕКТС
вп пвпј семестар.Вп втприпт семестар се предметите: Принципи на нутритивна прпценка (4
ЕКТС), Здравствени придпбивки пд бипактивни кпмппненти вп разлишни видпви храна (5
ЕКТС), Клинишка исхрана (8 ЕКТС), Нутрицевтици - инпвирани технплпгии и ефекти врз
здравјетп (6 ЕКТС) и два избпрни предмета (еден пд факултетска листа и еден избпрен
предмет пд универзитетска листа), сп вкупнп 30 ЕКТС вп пвпј семестар. Вп третипт семетар се
слущаат предметите Регулатива на храна и здравствени системи (5 ЕКТС), Бипстатистика (3
ЕКТС), Метпдплпгија на наушнпистражувашка рабпта (6 ЕКТС) и 4 избпрни предмети пд
факултетската листа, сп вкупнп 30 ЕКТС вп пвпј семестар. Вп шетвртипт семестар се слуща
предметпт Евалуираое на ефикаснпста и исхпдпт пд диетптерапијата (3 ЕКТС) и два избпрни
предмета (еден пд факултетска листа и еден избпрен предмет пд универзитетска листа). Овпј
семсестар е предвиден и за израбптка и пдбрана на магистерски труд.
Какп квалификации стекнати вп текпт на студиите се пшекува студентпт да ги знае и ги
разбира тепретските, практишните, кпнцептуалните, кпмпаративните и критишките перспективи
вп пплетп на диететиката сппред сппдветна метпдплпгија, да ппкаже знаеое вп пбласта на
храната и исхраната, бипхемијата на хранливите спстпјки и нивнипт метабплизам вп
шпвекпвипт прганизам, какп и знаеое на клинишката исхрана и здравствените придпбивки пд
пппдделни кпмппненти на храната и влијаниетп на режимпт на исхраната на јавнптп здравје.
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Дппплнителнп, студентпт треба да ги разбира и применува принципите на нутритивна
прпценка за ппединците и разлишните пппулаципни групи и наушните метпдплпгии за
евалуација на ефикаснпста и исхпдпт пд диетптерапијата, какп и да ја ппзнава сппдветната
регулатива за храна и здравствените системи.
Пријавата, израбптката и пдбраната на магистерскипт труд ќе претставува струшен
прпект на избрана тема пдпбрен пд страна на Наставнп-наушнипт спвет. Трудпт ќе биде впден
ппд ментпрствп на еден наставник. Одбраната на магистерскипт труд ќе се врщи пред
тришлена Кпмисија. Сп заврщуваоетп на 4-те семестри, псвпјуваоетп на 120 кредити, и
пдбрана на магистерскипт труд, ушесниците вп прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Магистер
пп диететика/-диетптерапија.

5.4.2 Специфики на академските специјалистишки студии (втпр циклус)
5.4.2.1 Специфики на академските специјалистишки студии пп фармацевтска регулатива
Прпграмата за специјалистишките студии има за цел да пбезбеди прпфесипнален кадар
кпј ппседува тепретски и практишни спзнанија за медунарпдните регулатпрни гледищта и
активнпсти за пбезбедуваое на квалитет вп пткриваоетп, развпјпт и прпизвпдствптп на
лекпвите и тпа: лекпви пд синтетскп или пплусинтетскп пптеклп, биплпщки лекпви,
имунплпщки лекпви, крвни прпдукти, хербални и традиципнални хербални лекпви, какп и
кпзметишките прпизвпди, дпдатпци вп храна и медицински ппмагала. Иницијативата за
впведуваое на студиската прпграма прпизлегува пд пптребите на, ппвеќе пд кпга и да е,
фармацевтската, хемиската, кпзметишката и биптехнплпщката индустрија, какп едни пд
највиспкп регулираните индустрии, за прпфесипнален кадар сппспбен да се справи сп
пращаоа ппврзани сп кпмплексните регулатпрни гледищта за прпизвпдствп и ставаое вп
прпмет на лекпвите, кпзметишките прпизвпди, дпдатпците вп храна и медицинските ппмагала.
Овпј кадар претставува неппхпдна кпмуникациска врска ппмеду индустријата, кпнтрплата на
квалитет на прпизвпдите и регулатпрните тела.
Фармацевтската регулатива сé ппвеќе се пптпира на науката и станува сé ппмалку
бирпкратска какп щтп се пткриваат и развиваат фармацевтските и биптехнплпщките лекпви и
какп щтп науката станува сé ппкпмплексна. Прпфесипналците трпщат ппвеќе време на наушни
и бипмедицински пращаоа, на ппдгптпвка на дпкументација и на планираое на експерименти
и клинишки испитуваоа за дпбиваое на пдпбруваое за ставаое на прпизвпдите вп прпмет.
Тпа бара прганизиран и виспкпспецијализиран кадар вп релативнп щирпкп ппдрашје на наушни
дисциплини. Сппдветнп, прпграмата е наменета за фармацевти, дпктпри пп медицина,
стпматплпзи, правници и други лица врабптени или сп намера да се врабптат на рабптни места
ппврзани сп регулатпрни активнпсти за пбезбедуваое на квалитет, безбеднпст и ефикаснпст
на лекпви, медицински ппмагала и дпдатпци вп храна, и тпа вп: регулатпрните тела,
претставнищтвата на фармацевтските кпмпании, фармацевтскп-хемиската и биптехнплпщката
индустрија и пдделите за кпнтрпла на квалитет на прпизвпдите. Се пшекува, прпфесипналните
лица сп зваое специјалист пп фармацевтска регулатива да стекнат пбемни и детални
спзнанија за ппстпешкпта дпмащна и медунарпдна регулатива ппврзана сп развпјпт, пущтаоетп
вп прпмет и ппст-маркетинщкптп следеое на лекпвите, медицинските ппмагала и дпдатпците
вп храна. Сп тпа, тие ќе стекнат квалификации за целпкупната ппстапка на регистрација на
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прпизвпдите пд мпментпт на нивнптп пткриваое и развпј, дп кпнешнп дпбиваое на пдпбрение
за ставаое на прпизвпдите вп прпмет на дпмащнипт и медунарпднипт пазар.
Ппис на студиската прпграма
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини групирани
вп десет (10) предмети и има за цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое најнпви
спзнанија за регулатпрните гледищта и активнпсти за пбезбедуваое на квалитет вп
пткриваоетп и развпјпт на лекпвите, кпзметишките прпизвпди, дпдатпците вп храна и
медицинските ппмагала. Предметите сп назив: 1. Фармацевтска легислатива (8 ЕКТС), 2.
Претклинишки и клинишки испитуваоа и дпкументација (8 ЕКТС) 3. Фармакпвигеланца (8 ЕКТС)
и 4. Инпватпрни и генеришки лекпви (6 ЕКТС) се пбврзувашки. Наставата пп пвие предмети ќе се
пдвива вп првипт семестар, сп вкупнп 30 ЕКТС-кредити, пднпснп вкупнп 900 шаспви
пптпваренпст на студентпт. Предметпт сп назив Биплпщки лекпви (5 ЕКТС, 150 шаса) е
предвиден за втприпт семестар и е пбврзувашки. Предметите сп назив: 1. Биплпщки слишни
лекпви, 2. Регулатива на педијатриски лекпви и лекпви наменети за ретки бплести, 3.
Регулатива на радипфармацевтски препарати, 4. Регулатива на хербални и традиципнални
хербални лекпви, 5. Регулатпрен пристап за спрешуваое на фаслификуваоетп на лекпви, 6.
Медицински ппмагала, 7. Регулатива за квалитет на дпдатпци вп исхрана и 8. Дпбри практики
вп фармацијатаа припадаат на Листа на избпрни предмети пд наставната прпграма на
Фармацевтски факултет, при щтп студентпт мпже да избере шетири предмети пд пваа група.
Оптпваренпста пп студент на секпј предмет е 3 ЕКТС-кредити пднпснп 90 шаса пп предмет.
Наставата пп пвие предмети се пдвива вп втприпт семестар.Предметите сп назив: 1. Оснпви на
правптп пд интелектуална сппственпст и 2. Фармакпинфпрматика припадаат на Листа на
слпбпдни избпрни предмети пд универзитетската листа на ппнудени предмети пд
Фармацевтскипт факултет, при щтп студентпт мпже да избере еден предмет пд пваа група сп
кпј ќе стекне 3 ЕКТС-кредити пднпснп пптпваренпста изнесува 90 шаса. Наставата пп пвие
предмети се пдвива вп втприпт семестар.
Пп кпмплетираое на наставата пд сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да пријави и
израбпти специјалистишки труд. Пп успещнп заврщуваое на сите предмети, студентпт се
стекнува сп правп да гп пдбрани специјалистишкипт труд, сп щтп дппплнителнп се стекнува сп
10 ЕКТС-кредити (300 шаса пптпваренпст на студентпт), щтп се заеднп изнесува 60 ЕКТСкредити (1800 шаспви пптпваренпст на студентпт).
Сп заврщуваоетп на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60 кредити, ушесниците вп
прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Специјалист пп фармацевтска регулатива.
5.4.2.2 Специфики на академските специјалистишки студии пп здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија
Академските специјалистишки студии пд пбласта на здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија имаат за цел да се пбезбеди виспкп специјализиран и квалификуван кадар
сппред спвремените бараоа и еврппски теркпви вп едукацијата пд пбласта фармакпекпнпмија
и здравствен меначмент. Прпграмата за специјалистишки студии пд пбласта здравствен
меначмент и фармакпекпнпмија има мултидисциплинарен пристап и истата се темели на
спвремените наушни какп и практишни спгледуваое на меначерски принципи вп здравствената
дејнпст, задашите пдгпвпрнстите и вещтините кпи треба да ги ппседуваат меначерите вп
здравствените системи, фармакпекпнпмските студии и анализи, метпдите на пдлушуваое.
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Прпграмата е да пбезбеди квалификуван кадар сппред спвремените бараоа и еврппски
теркпви вп едукацијата пд пбласта фармакпекпнпмија и здравствен меначмент. Виспкп
специјализиранипт кадар ќе ппседува тепретски и практишни спзнанија за меначираое на
здравствени системи, успещен фармацевтски маркетинг, спвремените пристапи вп
меначираое на терапијата сп лекпви, примена на спвремените инфпрмативни технплпгии вп
здравствените ситеми, управуваое сп здравствените инфпрмации, прилагпдуваое и
адаптираое на нпви здравствени технплпгии, изгптвуваое и евалуираое на сппдветни
фармакпекпнпмски студии и анализи, дпнесуваое на пдлуки вп здравствените системи
базирани на сппдветни фармакпекпнпмски студии и анализи, метпдплпгии на пдредуваое на
цените на лекпвите, спрпведуваое на пплитики на снабдуваое сп лекпви, селекција на
лекпви, дистрибуција на лекпвите, кпнтрплата и планираоетп на залихите, раципналната
упптреба на лекпвите какп и пристап вп кпмуникацијата сп здравствени рабптници и пациенти,
сппдветни прегпварашки вещтини и тепретски и практишни спзнанија ппврзани сп
интелектуалната сппственпст вп здравствената дејнпст, правата на пациентите и сппдветнптп
закпнпдавствп кпе ја регулира здравствената дејнпст вп Р.С. Македпнија и успгласенпст сп
регулативата вп Еврппската Унија.
Студиската прпграма е пбнпвена вп спгласнспст сп најнпвите спзнанија и метпдплпщки
единици кпи се развиени и се среќаваат вп се ппгплем брпј на курикулуми за магистерски и
специјалистишки студии пп Здравствен и фармацевтски меначмент и фармакпекпнпмија на
ппзнати Универзитети вп регипнпт, Еврппа и низ светпт какп на пример: Академски
специјалистишките студии пп фармацевтски меначмент и маркетинг, фармакпекпнпмија и
здравствена легислатива на Фармацевтскипт факултет при Универзитетпт вп Белград,
Ппследиплпмски студии пп Здравствен меначмент на Универзитетпт вп Загреб, мастер студии
за интернаципнална фармакпекпнпмија и здравствен меначмент на Универзитетпт вп Кардиф,
мастер студии за интернаципнална фармакпекпнпмија и здравствен меначмент на
Универзитетпт вп Hochschule Fresenius, Хессен, Германија, ппследиплпмски студии пп
фармакпекпнпмија на Унивезитетпт вп Аризпна,мастер студии пп здравствена екпнпмија на на
Универзитетпт на јужна Калифпрнија Спединетите Американски Држави итн.
Специфишнпста и кпмплекснпста на прпблематиката, динамиката сп кпја таа се менува
и пптребите за струшнп успврщен кадар кпј дпсега ваквипт тип на студии гп заврщуваще на
другите универзитети вп Еврппа, услпвија спздаваое на курикулум за магистерски и
специјалистишки студии кпј ќе се темели на предмети сп бпгата спдржина и флексибилнпст,
сппдветен на интересите на ушесниците и ппдеднаквп распплпжлив и за лицата кпи се
врабптени и за лицата кпи ппкажуваат интерес за развпј на прпфесипнална кариера вп пва
ппдрашје.
Ппис на студиската прпграма
Спгласнп Закпнпт за виспкп пбразпвание, специјалитишките студии се прганизираат
какп еднпгпдищни студии, два семестри, щтп изнесува 60 ЕКТС-кредити/1800 шаспви
пптпваренпст на студентпт. Студиската прпграма се спстпи пд: 1. Факултетска настава, щтп
изнесува 37 ЕКТС-кредити/1500 шаспви пптпваренпст на студентпт (37 ЕКТС пд задплжителни
наставни предмети пд сппдветната пбласт, 9 ЕКТС пд избпрни предмети пд листа на наставни
предмети пд Факултетпт и 4 ЕКТС пд избпрни предмети пд листата на слпбпдни избпрни
предмети на Универзитетпт); 2. Пријава, израбптка и пдбрана на магистерски труд, щтп
изнесува 10 ЕКТСкредити/300 шаспви пптпваренпст на студентпт.
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Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини групирани вп
задплжителни и избпрни наставни прпграми спгласнп шлен 99 на Закпнпт за виспкп
пбразпвание („Службен весник на РМ“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009,
115/2010, 17/2011 и 51/2011) и тпа задплижителни предмети пд сппдветната пбласт - 60%,
избпрни предмети пд листа на наставни предмети на Фармацевтски факултет - 30% и избпрни
предмети пд листа на слпбпдни избпрни предмети на Универзитетпт – 10 % . Истата има за
цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое на најнпви спзнанија за
фармакпекпнпмските метпди и анализи и нивната примена вп секпјдневната прпфесипнална
пракса, меначираое на здравствени системи, успещен фармацевтски маркетинг, примена на
спвремените инфпрмативни технплпгии вп здравствените ситеми, управуваое сп
здравствените инфпрмации. Вп истп време прпграмата има за цел да развие кај студентите
вещтини за спрпведуваое на истражуваоа пд пбласта на фармакпекпнпмија какп и ппзнаваое
и имплементација на знаеоата пд специфишни дисциплини (правп на интелектуална
сппственпст, здравствен меначмент, инфпрмативен меначмент, статистика). Предметите
ппфаќаат спдржини на теми пд здравствен меначмент, фармакпекпнпмија,
фармакпепидемиплпгија, фармакпвигиланцата, пснпви на маркетинг и специфишнпсти на
маркетингпт на фармацевтските прпизвпди, автпрскп правп и правп на индустриска
сппственпст. Структурата, пбемпт и прганизацијата на студиската прпграма (расппред на
предмети сп распределба пп семестри и брпј на кредити) е следна: Ефикасен Здравствен
Меначмент, Раципнален Фармацевстки меначмент и Фармакпекпнпмија, щтп се слущаат вп
првипт семестар се задплжителни. Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на
пвие предмети изнесува 23 ЕКТС-кредити, пднпснп 690 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп
предметите пд листата на избпрни предмети на Фармацевтскипт факултет изнесува 3 ЕКТС,
пднпснп 90 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на слпбпдни
избпрни предмети на Универзитетпт изнесува 4 ЕКТС, пднпснп 120 шаспви. Студентпт
сампстпјнп ги избира избпрните наставни прпграми. Оптпваренпста на студентпт вп првипт
семестар, пд задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп 30 ЕКТС – кредити,
пднпснп 900 шаспви. Предметите сп назив: Снабдуваое сп лекпви, Финансираое на
здравствени системи и јавнп здраствп, щтп се слущаат вп втприпт семестар, се задплжителни.
Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие предмети изнесува 14 ЕКТСкредити, пднпснп 420 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на
избпрни предмети на Фармацевтскипт факултет изнесува 6 ЕКТС, пднпснп 180 шаспви.
Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на слпбпдни избпрни предмети на
Универзитетпт изнесува 4 ЕКТС, пднпснп 120 шаспви. Студентпт сампстпјнп ги избира
избпрните наставни прпграми. Оптпваренпста на студентпт вп втприпт семестар, пд
задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп 20 ЕКТС – кредити, пднпснп 600
шаспви. Сп слущаое и пплагаое на предметите пд задплжителната и избпрната настава, вп
првипт и втприпт семестар студентите ќе имаат пптпваренпст пд 50 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1
семестар и 20 ЕКТС вп 2 семестар), пднпснп 1500 шаспви. Пп кпмплетираое на наставата пд
сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да пријави и израбпти специјалистишки труд. Пп
успещнп заврщуваое на сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да гп пдбрани
специјалистишкипт труд, сп щтп дппплнителнп се стекнува сп 10 ЕКТС-кредити (300 шаса
пптпваренпст на студентпт), щтп се заеднп изнесува 60 ЕКТС - кредити пднпснп 1800 шаспви
пптпваренпст на студентпт. Пријавата, израбптката и пдбраната на специјалистишкипт труд ќе
претставува струшен прпект на избрана тема пдпбрен пд страна на Наставнп-наушнипт спвет.
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Трудпт е впден ппд ментпрствп на еден наставник. Одбраната на специјалистишкипт труд се
врщи пред тришлена Кпмисија,а ушесниците вп прпграмата се стекнуваат сп зваоетп
Специјалист пп здравствен меначмент и фармакпекпнпмија.
5.4.2.3 Специфики на академските специјалистишки студии пп кпзметплпгија
Вп 2018 гпдина реакредитирани се академските специјалистишки студии пп
кпзметплпгија, рещение пд пдбпрпт за акредитација 1404-359/2 пд 28.11.2018 и рещение пд и
рещение пдМОН 14-3455 пд 25.03.2019.
Академските специјалистишки студии пд пбласта кпзметплпгија наменети се какп
пблик на дпживптнп ушеое, пднпснп пблик на кпнтинуирана едукација за фармацевтите и
другите диплпмирани струшоаци пд ппдрашјата на бипмедицинските, здравствените,
прирпдните, биптехнишките и технишкп-технплпщките науки. Студиската прпграма има
мултидисциплинарен пристап, и истата се темели на спвремените наушни и струшни ппзнаваоа
пд пбласта на кпзметплпгија, фармацевтска технплпгија, дерматплпгија, фармакпгнпзија,
физишка и аналитишка хемија и бипхемија.
Прпграмата за специјалистишките студии има за цел да пбезбеди
виспкпспецијализиран кадар кпј ппседува тепретски и практишни спзнанија за спставпт,
дејствптп, нашинпт на прпизвпдствп и примена на кпзметишките прпизвпди, ефикаснпста и
безбеднпста на пвие прпизвпди, медицинските аспекти на делуваое и несаканите реакции пд
нивната примена, кпнтрплата на квалитет и пптребната легислатива и регулатива вп пва сфера.
Се пшекува, прпфесипналните лица сп зваое специјалист пп кпзметплпгија да стекнат и
пбемни спзнанија за спвремената дерматплпщка кпзметплпгија, вп наспка на птклпнуваое
и/или кпрекција на недпстатпците на кпжата и аднексите на кпжата и третман на пдредени
дерматпзи кпи гп нарущуваат естетскипт изглед на пациентпт. Сп тпа, тие ќе стекнат знаеоа и
кпмпетенции за целпкупната ппстапка на фпрмулираое на пвие препарати, пд нивнипт развпј
дп кпнешнп пдпбруваое за пущтаое на прпизвпдите вп прпмет на дпмащнипт и
медунарпднипт пазар.
Ппис на студиската прпграма
Наставата на специјалистишки студии пд втпр циклус пд пбласта на Кпзметплпгија, се
реализира вп текпт на еднпгпдищен курикулум (2 семестри) сп вкупен брпј на 60 кредити,
преку сппдветна тепретска, практишна настава, прпектни задаши, дпмащнп ушеое,
рабптилници и сппдветна (клинишка) пракса. Наставните спдржини се групирани вп десет
предмети пд кпищест предмети се задплжителни, а шетири се избпрни предмети и има за цел
прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое на најнпви спзнанија за спставпт, дејствптп,
нашинпт на прпизвпдствп и примена на кпзметишките прпизвпди, ефикаснпста и безбеднпста
на пвие прпизвпди, медицинските аспекти на делуваое и несаканите реакции пд нивната
примена, кпнтрплата на квалитет и пптребната легислатива и регулатива вп пва сфера, какп и
пбемни спзнанија за спвремената дерматплпщка кпзметплпгија, вп наспка на птклпнуваое
и/или кпрекција на недпстатпците на кпжата и аднексите на кпжата и третман на пдредени
дерматпзи кпи гп нарущуваат естетскипт изглед на пациентпт.
Предметите сп назив: Дерматплпщка кпзметплпгија (5 ЕКТС- кредити), Кпзметишки сурпвини
(6 ЕКТС-кредити), Фпрмулација на кпзметишки прпизвпди 1 (9 ЕКТС-кредити), Кпнтрпла на
квалитет и легислатива на кпзметишки прпизвпди (4 ЕКТС-кредити) и Претклинишки, клинишки
и инструментални испитуваоа вп кпзметплпгијата (3 ЕКТС-кредити), щтп се слущаат вп првипт
семестар се задплжителни. Вп пвпј семестар има и еден избпрен предметпд факултетска листа
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(3 ЕКТС). Предметпт: Фпрмулација на кпзметишки прпизвпди 2 (9 ЕКТС- кредити)се слуща вп
втприпт семестар какп задплжителен предмет. Предметпт Слушаи пд пракса (case study) се
слуща какп задплжителен избпрен предмет(5 ЕКТС - кредити), пп избпр на студентпт пд
ппнудени слушаи за рабпта.Вп пвпј семестар има и два избпрни предмети (еден пд
факултетска листа, 3 ЕКТС и еден избпрен предмет пд универзитетска листа, 3 ЕКТС),сп
пптпваренпст на студентпт пд вкупнп 6 ЕКТС.
Сп слущаое и пплагаое на предметите пд задплжителната и избпрната настава,
студентите имаат пптпваренпст пд 50 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1 семестар и 20 ЕКТС вп 2 семестар),
пднпснп 1500 шаспви. Пп кпмплетираое на наставата пд сите предмети, студентпт се стекнува
сп правп да пријави и израбпти специјалистишки труд. Пп успещнп заврщуваое на сите
предмети, студентпт се стекнува сп правп да гп пдбрани специјалистишкипт труд, сп щтп
дппплнителнп се стекнува сп 10 ЕКТС-кредити (300 шаса пптпваренпст на студентпт), щтп се
заеднп изнесува 60 ЕКТС-кредити (1800 шаспви пптпваренпст на студентпт).Сп заврщуваоетп
на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60 кредити, ушесниците вп прпграмата се стекнуваат
сп зваоетп Специјалист пп кпзметплпгија.
5.4.2.4 Специфики на академските специјалистишки студии пп фитптерапија
Прпграмата за специјалистишките студии има за цел да пбезбеди прпфесипнален кадар
кпј ппседува тепретски и практишни спзнанија за растителните и другите прирпдни сурпвини,
нивните хемиски и други карактеристики вклушителнп, нивната биплпщкп-фармакплпщката
активнпст, фпрмите за упптреба и прпизвпдствп на хербалните лекпви и дпдатпците вп
исхраната, нивнптп фитптерапевтскп знашеое и упптребата вп превенција и лекуваое,
унапредуваое и защтита на здравјетп, ефикаснпста и безбеднпста на пвие прпизвпди,
специфишните бараоа и кпмплекснпста на метпдите за кпнтрпла на квалитет на прпизвпдите,
пспбенп за мултикпмппнентните хербални прпизвпди и пптребната легислатива и регулатива
вп пваа сфера. Иницијативата за впведуваое на студиската прпграма прпизлегува пд
пптребите за спздаваое прпфесипнален кадар псппспбен да се справи сп пращаоата ппврзани
сп упптребата на хербалните лекпви и дпдатпците вп исхраната, вп време кпга на пазарпт се
слушува експанзија вп пбемпт и разнп-виднпста на прпизвпдите щтп се дефинираат какп
прирпдни, хербални, ОТЦ лекпви, и щтп најшестп се предмет на сампмедикација на
пациентите, при щтп се шувствува инсуфициентнпст вп ппзнаваоетп на спвремената
фитптерапија и вп кпмпетентнпста на прпфесипналнипт кадар да даде сппдветен струшен спвет
и преппрака за упптребата на фитптерапевтски средства. Овпј кадар претставува знашајна
карика на релација пациент-лекар-фармацевт, денес веќе неппхпдна тпкму ппради изразенипт
тренд кај нас и секаде вп светпт за враќаое кпн прирпдата и згплеменипт интерес за
упптребата тпкму на прирпдните препарати вп превенција и третман на забплуваоата. Сп
пглед дека фитптерапијата има гплемп знашеое вп семејната медицина, пред се вп третманпт
на хрпнишните забплуваоа, пспбенп е знашајнп за ппсебните групи пациенти (дијабетес,
педијатрија, гпјазнпст) спздаваое на струшен кадар кпј ќе мпже да пдгпвпри на пптребите пд
ппдрашјетп на фитптерапијата, а сп тпа Ќе има знашаен прпдпнес кпн унапредуваое и развпјпт
на медицинаската и фармацевтската дејнпст, впппщтп.
Спвремената фитптерапија или спвремената хербална медицина, ппзната вп струшната
литература и вп практиката ппд иметп западна хербална медицина прпизлезе пд специфишна
фармацевтска дисциплина фармакпгнпзија или наука за прирпдните лекпвити сурпвини.
Фитптерапија вп пснпва знаши упптреба на прирпдни лекпвити средства вп лекуваое. Вп пднпс
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на фпрмите вп кпи прирпдните сурпвини се кпристеле ппранп и спвремените фпрми денес,
какп и вп пднпс на индикациите за кпи ппстпи наушна пптврда за дејствптп и за ефикаснпста вп
сппредба сп традиципналнп ппзнатите, фитптерапијата бележи гплем ппдем вп свпјпт развпј и
пд терапија свпјствена за земјите пд третипт свет станува терапија пд избпр вп најмпЌните
земји вп светпт. Се ппгплемата присутнпст на фитптерапијата вп секпјдневната практика се
базира и на ппщтп ппзнатите и прифатените факти дека прирпдните прпизвпди прганизмпт
ппдпбрп и пплеснп ги ппднесува, прирпдните прпизвпди не развиваат или даваат самп слабп
дп среднп изразени несакани дејства, психпдинамската кпмппнента и дпвербата вп ефикаснпста и нещтетнпста на прирпдните прпизвпди е знашајнп присутна кај пациентите и вп гплем
дел ја надминува фармакпдинамската кпмппнета, прирпдните прпизвпди претставуваат
лекпви пд избпр при пплесни фпрми на забплуваоа и пспбенп при хрпнишни забплуваоа,
прирпдните прпизвпди дејствуваат сп други механизми разлишни пд пние на синтетските
лекпви и сл. Од друга страна, ппмалку е ппзнатп дека фитп-терапијата е кпмплементарна
терапија, дека не претставува замена за кпнвенципналната терапија вп серипзни слушаи, дека
ефектите пд фитптерапевтските третмани, вп најгплем брпј слушаи клинишки се знашајни ппсле
ппределен временски перипд, дека и ппкрај пптребата пд ппдплгпрпшни третмани,
прирпдните средства не смеат да се кпристат некпнтрплиранп, дека паралелнп кпристеое на
прирпдни средства мпже да ја згплеми или да ја намали ефикаснпста на другата терапија, дека
прирпдните прпизвпди мпжат да влегуваат вп интеракции сп храна и сп лекпви, дека
упптребата на прирпдните припизвпди не е ппгпдна за третман на акутни спстпјби и другп. За
дпбрп практикуваое на фитптерапијата, тпкму ппради сетп гпре наведенптп и ппради фактпт
дека и вп нащи услпви станува секпјдневие, сп нагпрна линија вп ппределбата и избпрпт на
пациентите, какп неминпвна се наметнува пптребата пд спздаваое на сппдветен струшен
кадар кпј ќе мпже да се справи сп сите пращаоа пд дпменпт на пва ппдрашје. Оттука,
ппнудената прпграма е наменета пред сé за фармацевти, дпктпри пп медицина, стпматплпзи и
други лица врабптени или сп намера да се врабптат на рабптни места ппврзани сп издаваое
или ппределуваое и препищуваое на терапија (аптеки, амбуланти, специјалистишки
прдинации), прпизвпдствп и прпмет на дрпги и на прирпдни препарати (сектпри за билкарствп
вп фармацевтската индустрија, галенски лабпратприи, кпмпании за тргпвија сп растителни
дрпги, кпмпании сп сппственп прпизвпдствп на дрпги и сл.), испитуваое и кпнтрпла на
квалитет на прирпдни сурпвини и прирпдни препарати (лабпратприи за испитуваое и
кпнтрпла на квалитет на хербални супстанци, хербални прерабптки и хербални лекпви),
регулатпрни тела, претставнищтва на фармацевтски кпмпании, пддели за кпнтрпла на квалитет
на прпизвпдите и другп.
Ппис на студиската прпграма
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини групирани
вп единаесет (11) предмети, при щтп 5 предмети се задплжителни, а 6 се избпрни предмети и
има за цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое на најнпви спзнанија. Предметите
сп назив: Спвремена фитптерапија, Прпизвпдствп на хербални лекпви, Ефикаснпст и
безбеднпст на хербални лекпви и Слушаи пд пракса (case study) щтп се слущаат вп првипт
семестар се задплжителни. Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие
предмети изнесува 24 ЕКТС-кредити, пднпснп 720 шаспви. Вп пвпј семестар има и два избпрни
предмети сп пптпваренпст на студентпт пд 6 ЕКТС пднпснп 180 шаса. Вкупната пптпваренпст на
студентпт вп првипт семестар изнесува 30 ЕКТС пднпснп 900 шаса.Предметпт сп назив
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Кпнтрпла на квалитет и легислатива за хербални лекпви и дпдатпци вп исхраната щтп се слуща
вп втприпт семестар е задплжителн. Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на
пвпј предмет изнесува 6 ЕКТС-кредити, пднпснп 180 шаспви. Вп пвпј семестар има и шетири
избпрни предмети сп пптпваренпст на студентпт пд 12 ЕКТС пднпснп 360 шаса. Оптпваренпста
на студентпт вп втприпт семестар, пд задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп
18 ЕКТС – кредити, пднпснп 540 шаспви. Листата на избпрните предмети пд првипт и втприпт
семестар ги ппфаќа следните предмети: Хербални лекпви и дпдатпци вп исхраната за ппсебни
групи, Кинеска традиципнална медицина и Ајурведа, Витамини и плигпелементи вп ОТЦ
лекпви и дпдатпци вп исхраната, Прирпдни сурпвини вп кпзметплпгијата, Диетптерапија,
Прпфесипнална етика и маркетинг на хербални лекпви и дпдатпци вп исхраната, Хпмеппатија,
Етеришни масла вп фитпфармацијата и арпматерапијата, Прирпдни антипксиданси, Прирпдни
антитумпрни агенси и Растителен бипдиверзитет и негпва защтита.Избпрните предмети:
Етеришни масла вп фитпфармацијата и арпматерапија (3 ЕКТС-кредити), Оснпви на правптп пд
интелектуална сппственпст (3 ЕКТС-кредити),Дпдатпци на исхраната (3 ЕКТС-кредити) и
Хербални и традиципнални хербални лекпви (3 ЕКТС-кредити) спадаат вп листата на слпбпдни
избпрни предмети пд универзитетската листа на ппнудени предмети пд Фармацевтскипт
факултет.Сп слущаое и пплагаое на предметите пд задплжителната и избпрната настава, вп
првипт и втприпт семестар студентите ќе имаат пптпваренпст пд 48 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1
семестар и 18 ЕКТС вп 2 семестар), пднпснп 1440 шаспви.Пп кпмплетираое на наставата пд
сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да пријави и израбпти специјалистишки труд. Пп
успещнп заврщуваое на сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да гп пдбрани
специјалистишкипт труд, сп щтп дппплнителнп се стекнува сп 12 ЕКТС-кредити (360 шаса
пптпваренпст на студентпт), щтп се заеднп изнесува 60 ЕКТС-кредити пднпснп 1800 шаспви
пптпваренпст на студентпт).Сп заврщуваоетп на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60
кредити, ушесниците вп прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Специјалист пп фитптерапија.
5.4.2.5 Специфики на академските специјалистишки студии пп Фитптерапија - Хербални
лекпви и дпдатпци на исхраната
Вп 2018 гпдина реакредитирани се академските специјалистишки студии пп
Фитптерапија - Хербални лекпви и дпдатпци на исхраната, рещение пд пдбпрпт за
акредитација бр.1409-184/2 пд 27.09.2018 и рещение пдМОН бр. 14-2853-2018 пд 08.02.2019).
Овие специјалистишки студии се наменети за здравствените рабптници, пред се за
фармацевтите, и пвпзмпжуваат стекнуваое на пптребни знаеоа за фитптерапевтските и
фитпфармакплпщките карактеристики на прирпдните сурпвини (хербалните супстанции и
хербалните прерабптки) и прирпдните препарати (хербалните лекпви и традиципналните
хербални лекпви), какп и други прпизвпди какп щтп се дпдатпците на исхраната и гранишните
прпизвпди, мпжнпстите за нивнп кпристеое вп терапевтски цели, вп превентивата и вп
унапредуваоетп на здравјетп. Прпграмата пвпзмпжува надпградуваое и унапредуваое на
прпфесипнален план, пспбенп за пние кпи вп свпјата прпфесипнална практика имаат пптреба
да дадат струшна преппрака, спвет и/или упатствп за кпристеое на фитптерапевтски и други
средства. Пп заврщуваое на студиите, студентите се стекнуваат сп тепретскп и сп практишнп
знаеое пд пбласта фитптерапијата, какп ппсебна наушна дисциплина сп ппсебен пристап и вп
тепријата и вп практиката, какп и спппзнаваое на фармацевтската регулатива пд пбласта на
хербални/традиципнални хербални лекпви и дпдатпци вп исхраната. Пп зварщуваое на пваа
прпграма ушесниците ќе се стекнат сп знаеое и разбираое на спвремената фитптерапија,
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улпгата на хербалните и традиципналните хербални лекпви вп третман на забплуваоа и на
дпдатпците вп исхраната вп ппдпбруваоетп на физиплпщките функции и вп унапредуваое на
здравјетп. Дппплнителнп, ушесниците се стекнуваат сп ппзнаваое на спвремените дпзирани
фпрми на прирпдни препарати, хербални лекпви и дпдатпци вп исхраната, метпдите щтп се
применуваат вп испитуваоетп и кпнтрплата на квалитетпт, безбеднпста и ефикаснспта на
прирпдните препарати, какп и ппзнаваое на тпксикплпщките аспекти и безбеднпста на
растителните сурпвини и гптпвите препарати.
Ппис на студиската прпграма
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини групирани
вп единаесет (11) предмети, при щтп 5 предмети се задплжителни, а 6 се избпрни предмети и
има за цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое на најнпви спзнанија. Предметите
сп назив: Хербални лекпви и спвремена фитптерапија (9 ЕКТС-кредити), Дпдатпци на исхраната
(5 ЕКТС), Дпзирани фпрми на хербални лекпви и дпдатпци на исхраната (5 ЕКТС-кредити),
Клинишка ефикаснпст и безбеднпст на хербални лекпви (5 ЕКТС-кредити), Слушаи пд пракса
(case study) (3 ЕКТС-кредити) щтп се слущаат вп првипт семестар се задплжителни. Вп пвпј
семестар има и еден избпрен предмет сп пптпваренпст на студентпт пд 3 ЕКТС.Вкупната
пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие предмети изнесува 30 ЕКТСкредити.Предметпт сп назив Кпнтрпла на квалитет и легислатива за хербални лекпви и
дпдатпци вп исхраната(6 ЕКТС-кредити) щтп се слуща вп втприпт семестар е задплжителен. Вп
пвпј семестар има и шетири избпрни предмети (три пд факултетска листа и еден избпрен
предмет пд универзитетска листа), сп пптпваренпст на студентпт пд 12 ЕКТС.Оптпваренпста на
студентпт вп втприпт семестар, пд задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп 18
ЕКТС кредити. Сп слущаое и пплагаое на предметите пд задплжителната и избпрната настава,
вп првипт и втприпт семестар студентите ќе имаат пптпваренпст пд 48 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1
семестар и 18 ЕКТС вп 2 семестар), пднпснп 1440 шаспви.Пп кпмплетираое на наставата пд
сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да пријави и израбпти специјалистишки труд. Пп
успещнп заврщуваое на сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да гп пдбрани
специјалистишкипт труд, сп щтп дппплнителнп се стекнува сп 12 ЕКТС-кредити (360 шаса
пптпваренпст на студентпт), щтп се заеднп изнесува 60 ЕКТС-кредити пднпснп 1800 шаспви
пптпваренпст на студентпт).Сп заврщуваоетп на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60
кредити, ушесниците вп прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Специјалист пп фитптерапија.
5.4.2.6 Специфики на академските специјалистишки студии пп индустриска фармација
Академските специјалистишки студии пд пбласта на индустриска фармација наменети
се какп пблик на дпживптнп ушеое, пднпснп пблик на кпнтинуирана едукација за
фармацевтите и другите диплпмирани струшоаци пд ппдрашјата на бипмедицинските,
здравствените, прирпдните, биптехнишките и технишкп-технплпщките науки.
Прпграмата за специјалистишки студии пд пбласта индустриска фармација има
мултидисциплинарен пристап и истата се темели на спвремените наушни и струшни ппзнаваоа
пд пбласта на фармацевтската технплпгија, фпрмулацијата и префпрмулацијата на ефикасни и
сигурни фармацевтски дпзирани фпрми, дизајнпт и пптимизацијата на фармацевтските
фпрмулации и прпцеси, прпизвпдствптп, пбезбедуваоетп на квалитет на кпнвенципналните и
спвремените фармацевтски дпзирани системи и биптехнплпщки прпизвпди, бипфармацијата,
статистиката, фармакпкинетиката, фармакплпгијата, микрпбиплпгијата, физишката фармација и
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аналитишката хемија и дппплнителни ппзнаваоа пд дисциплините фармакпекпнпмија,
фармакпвигиланца, индустриска сппственпст и фармацевтскп правп сп цел да се едуцира
квалификуван кадар сппред еврппските регулативи и впдиши за знаеое и практишна рабпта на
квалификуванп лице за рабпта и планираое на секпјдневните и развпјните елементи вп
фармацевтската индустрија.
Прпграмата има за цел да пбезбеди виспкп специјализиран кадар кпј ќе ппседува
тепретски и практишни спзнанија за развпјпт на една фармацевтска дпзирана фпрма низ
целипт нејзин пат, пд фпрмулацијата преку прпизвпдствптп, анализата на квалитетпт и
дистрибуцијата, нп и изграден пристап вп истражуваоетп и развпјпт на фпрмулацијата и
прпизвпдствптп на кпнвенципналните фармацевтски дпзирани фпрми, препаратите сп
мпдифициранп пслпбпдуваое и прпщирени тепретски ппзнаваоа за спвремените
фармацевтски дпзирани фпрми, вклушувајќи ги и микрп/нанппартикулираните системи,
пакуваоетп вп фармацевтската индустрија, анализираое и тестираое, аспектите на
ефикаснпста и безбеднпста, пптребната легислатива и регулатива вп пва сфера.
Се пшекува, лицата сп зваое специјалист пп индустриска фармација да се стекнат сп
пбемни спзнанија за практиките вп развпјпт и прпизвпдствптп на фармацевтските дпзирани
пблици сп ппдпбрена ефикаснпст, сигурнпст и намалени несакани ефекти, примената на
експериментален дизајн и пптимизација при фпрмулацијата, фармацевтскптп прпизвпдствп и
валидацијата на ппстапките и прпцесите и пбезбедуваоетп на квалитет преку дизајнпт, вп
прпизвпдствптп какп и анализа на квалитетпт ин витрп. Пппбемните курсеви за дпбра
прпизвпдна пракса, прпизвпдствптп и прпизвпдните прпцеси, технишка изведба на
валидацијата, практишните аспекти на прпизвпдствптп и валидацијата и пбезбедуваое на
квалитет им пбезбедуваат квалификации на специјалистите за планираое и прганизираое на
прпизвпдствп и прпизвпдната дпкументација, пбезбедуваое на квалитет вп прпизвпдствптп за
кпнвенципналните дпзирани фпрми и кпнвенципналните фпрми сп мпдифициранп
пслпбпдуваое. Овпј кадар е истп така идеален за трансфер на нпви технплпгии пд развпј кпн
прпизвпдствп и спрабптка сп магистри и дпктпри на науки пп индустристриска фармација.
Специјалистите пп индустриска фармација сппред свпјата студиска прпграма
прпушуваат ппнапредни курсеви за практишните аспекти на фпрмулацијата, прпизвпдствптп,
аналитиката, пбезбедуваоетп на квалитет, ефикаснпста и сигурнпст на кпнвенципналните и
фармацевтските дпзирани фпрми сп мпдифициранп пслпбпдуваое. Тпа им пбезбедува
квалификации на специјалистите за рабпта вп прпизвпдствп и развпј вп фармацевтската
индустрија, планираое и изведуаваое на прпизвпдствптп какп на кпнвенципналните така и на
фармацевтските системи сп мпдифициранп пслпбпдуваое, планираое и ракпвпдеое сп
прпцесите на валидација и сп свпите квалификации стануваат неппхпден сегмент пд системпт
за пбезбедуваое на квалитет вп прпизвпдствптп на кпнвенципналните дпзирани фпрми и
кпнвенципналните фпрми сп мпдифициранп пслпбпдуваое. Напредните фпрмулациски
курсеви им пбезбедуваат квалификации за рабпта вп развпјните пделенија на фармацевтската
индустрија, трансферпт на технплпгиите, студиите на згплемуваое и вп планираоетп на
развпјпт на нпви прпизвпди. Прпушуваоетп на наушните аспекти на фпрмулацијата и
прпизвпдствптп им пбезбедува квалификации за справуваое сп секпј прпблем пд аспект на
пбезбедуваоетп на квалитет вп секпј сегмент на дизајнипт на фпрмулациите, дизајнпт на
прпцесите и прпизвпдствптп вп фармацевтската индустрија. За разлика пд магистрите тие се
ппвеќе приентирани кпн пбезбедуваоетп на квалитетпт вп прпизвпдствптп сп деталнп
ппзнаваое на фпрмулациските, прпизвпдните, фармацевтскп технплпщките и
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бипфармацевтските аспекти на фпрмулацијата, ефикаснпста и квалитетпт на
кпнвенципналните фармацевтски дпзирани фпрми и препаратите сп мпдифициранп
пслпбпдуваое
Се пшекува, лицата сп зваое специјалист пп индустриска фармација да се стекнат сп
пбемни спзнанија за (1) дизајнираоетп и развпјпт на фармацевтските дпзирани пблици (2)
примената на експериментален дизајн при впсппставуваоетп и пптимизација на
фпрмулацијата, (3) фармацевтскптп прпизвпдствп на кпнвенципналните и спвремените
фармацевтски дпзирани фпрми сп мпдифициранп пслпбпдуваое (4) наушните пристапи при
ппставуваое на валидациските прптпкпли за ппстапките и прпцесите вп фармацевтскптп
прпизвпдствп и (5) вградуваоетп и пбезбедуваоетп на квалитет преку дизајнпт, и (6) анализа
на квалитетпт на фармацевтските дпзирани пблици ин витрп. Сп тпа, тие ќе стекнат: знаеоа и
кпмпетенции за патпт на фармацевтските дпзирани фпрми, пд префпрмулациските
истражуваоа, развпјпт на фпрмулацијата, трансферпт пд истражувашките лабпратприи и
впведуваоетп на нпвите фпрмулации вп прпизвпдствп, прпизвпдствптп и пбезбедуваоетп на
квалитетпт при прпизвпдствптп, вкупнипт пат на фпрмулацијата пд истражуваое дп кпнешнптп
пдпбруваое за пущтаое на прпизвпдите вп прпмет на дпмащнипт и медунарпднипт пазар;
какп и тепретски и практишни знаеоа за ефикаснп управуваое на пднпсите сп другите
здравствени рабптници, щтп претставува знашајна алка вп релацијата фармацевтска индустрија
- фармацевт - лекар - пациент. Истп така, кандидатите се стекнуваат сп знаеоа и вещтини за
критишкп вреднуваое на струшната литература и кпнтинуирана сампедукација сп цел
задржуваое на стекнатптп нивп на кпмпетентнпст, за щтп пд пспбенп знашеое ќе бидат
предаваоата, прпектните задаши и семинарите.
Ппис на студиската прпграма
Гпдини и семестри на траеое на студиската прпграма: една гпдина (два семестра).
ЕКТС кредити сп кпи се стекнува студентпт: 60 ЕКТС-кредити/1800 шаспви пптпваренпст на
студентпт. Студиската прпграма се спстпи пд: 1. Факултетска настава, щтп изнесува 50 ЕКТСкредити/1500 шаспви пптпваренпст на студентпт (30 ЕКТС пд задплжителни наставни предмети
пд сппдветната пбласт, 15 ЕКТС пд избпрни предмети пд листа на наставни предмети пд
Факултетпт и 5 ЕКТС пд избпрни предмети пд листа на слпбпдни избпрни предмети на
Универзитетпт); 2. Пријава, израбптка и пдбрана на специјалистишки труд, щтп изнесува 10
ЕКТС-кредити/300 шаспви пптпваренпст на студентпт.
Факултетската настава ппфаќа разлишни пблици на едукација на спдржини групирани
вп задплжителни и избпрни наставни прпграми и тпа задплижителни предмети пд
сппдветната пбласт - 60%, избпрни предмети пд листа на наставни предмети на Фармацевтски
факултет - 30% и избпрни предмети пд листа на слпбпдни избпрни предмети на Универзитетпт
– 10 % . Истата има за цел прпдлабпшуваое на ппстпешките и пбезбедуваое на најнпви
спзнанија за фармацевтската фпрмулација, префпрмулација, прпизвпдствптп и спвремените
прпцеси на прпизвпдствп на кпнвенципналните стерилни и нестерилни фармацевтски
дпзирани фпрми, експерименталнипт дизајн, студиите на згплемуваое, стабилнпста, какп и
спзнанија за спвремените биптехнплпщки прпизвпди и системи за кпнтрплиранп и наспшенп
пслпбпдуваое, кпнтрплата на квалитет, и пптребната регулатива и легислатива вп пваа сфера.
Вп истп време прпграмата има за цел да развие кај студентите наушнп-истражувашки пристап
знашаен вп фпрмулацијата на спвремените фармацевтски дпзирани фпрми, какп и ппзнаваое
и имплементација на знаеоата пд специфишни дисциплини (фармацевтскп правп,
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фармакпекпнпмија, фармацевтска микрпбиплпгија, статистика) неппхпдни за пфпрмуваое на
виспкп пбразпван кадар кпј ќе рабпти на развпјните елементи и активнпсти вп фармацевтската
индустрија. Предметите ппфаќаат спдржини на теми пд индустриската фармација, стабилнпста
на фармацевтските дпзирани фпрми, спвремените прпцеси на прпизвпдствп, аспекти на
истражуваое и развпј на спвремените системи за кпнтрплиранп и наспшенп делуваое вп
терапијата и кпзметиката, статистишки анализи и примена на експерименталните дизајни за
развпј на фармацевтски фпрмулации/прпцеси, фармацевтската регулатива и пбезбедуваое на
квалитет, најшести аналитишки техники за пбезбедуваое на квалитет, предлклинишки и
клинишки испитуваоа, фармакпвигиланцата, пснпви на маркетинг и специфишнпсти на
маркетингпт на фармацевтските дпзирани фпрми, автпрскп правп и правп на индустриска
сппственпст.
Предметите сп назив: Индустриска Фармација 1, Обезбедуваое на квалитет вп
прпизвпдствп на фармацевтски дпзирани фпрми, и Стабилнпст, щтп се слущаат вп првипт
семестар се задплжителни. Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие
предмети изнесува 20 ЕКТС-кредити, пднпснп 600 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп
предметите пд листата на избпрни предмети на Фармацевтскипт факултетизнесува 5 ЕКТС,
пднпснп 150 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд листата на слпбпдни
избпрни предмети на Универзитетпт изнесува 5 ЕКТС, пднпснп 150 шаспви. Студентпт
сампстпјнп ги избира избпрните наставни прпграми. Оптпваренпста на студентпт вп првипт
семестар, пд задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп 30 ЕКТС – кредити,
пднпснп 900 шаспви.
Предметите сп назив Индустриска Фармација 2 и Фпрмулација и прпизвпдствп на
препарати сп мпдифициранп пслпбпдуваое, щтп се слущаат вп втприпт семестар, се
задплжителни. Вкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на пвие предмети
изнесува 10 ЕКТС-кредити, пднпснп 300 шаспви. Оптпваренпста на студентпт сп предметите пд
листата на избпрни предмети на Фармацевтскипт факултет изнесува 10 ЕКТС, пднпснп 300
шаспви. Студентпт сампстпјнп ги избира избпрните наставни прпграми. Оптпваренпста на
студентпт вп втприпт семестар, пд задплжителните и избпрните предмети, изнесува вкупнп 20
ЕКТС – кредити, пднпснп 600 шаспви. Сп слущаое и пплагаое на предметите пд
задплжителната и избпрната настава, вп првипт и втприпт семестар студентите ќе имаат
пптпваренпст пд 50 ЕКТС (30 ЕКТС вп 1 семестар и 20 ЕКТС вп 2 семестар), пднпснп 1500 шаспви.
Пп кпмплетираое на наставата пд сите предмети, студентпт се стекнува сп правп да
пријави и израбпти специјалистишки труд. Пп успещнп заврщуваое на сите предмети,
студентпт се стекнува сп правп да гп пдбрани специјалистишки труд, сп щтп дппплнителнп се
стекнува сп 10 ЕКТС-кредити (300 шаса пптпваренпст на студентпт), щтп се заеднп изнесува 60
ЕКТС-кредити (1800 шаспви пптпваренпст на студентпт).
Сп заврщуваоетп на 2-те семестри и псвпјуваоетп на пвие 60 кредити, ушесниците вп
прпграмата се стекнуваат сп зваоетп Специјалист пп Индустриска фармација.
5.5 Дпктпрски студии
Третипт циклус на студии пднпснп дпктпрските студии пп фармација преставуваат дел
пд дпктрпските студии на УКИМ и какп такви се прганизирани и реализирани пд страна на
Щкплата за дпктпрски студии при УКИМ ппшнувајќи пд ушебната 2011/2012 гпдина. Вп 2014
гпдина прпграмата за дпктпрски студии пд пбласта фармација е реакредитирана (Рещение за
акредитација бр. 12-79/2 пд Одбпр за акредитација на виспкптп пбразпвание на Р.С.
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Македпнија и Рещение за ппшетпк сп рабпта бр. 14-552 пд Министерствптп за пбразпвание и
наука на Р.С. Македпнија). Вп 2018 гпдина прпграмата спрпведена е втпра реакредитација на
прпграмата за дпктпрски студии пд пбласта фармација (Рещение за акредитација бр. 1409-27/2
пд 16.03.2018пд Одбпр за акредитација на виспкптп пбразпвание на Р.С. Македпнија и
Рещение за ппшетпк сп рабпта бр.14-771 пд 08.05.2018пд Министерствптп за пбразпвание и
наука на Р.С. Македпнија).Оваа прпграма е наменета за наушнп успврщуваое на лица сп
заврщен 2 циклус на студии сппред ЕКТС какп и :
 Лица кпи заврщиле сппред студиската прпграма пд 1992/1993 гпдина вп траеое пд 5
гпдини и се стекнале сп диплпма диплпмиран фармацевт, или
 Лица кпи заврщиле сппред студиската прпграма пд 2002/2003 гпдина вп траеое пд 5
гпдини и се стекнале сп диплпма магистер пп фармација, или
 Лица кпи заврщиле сппред студиската прпграма пд 1981/1982 гпдина вп траеое пд 4
гпдини и се стекнале сп диплпма диплпмиран фармацевт и имаат заврщенп здравствена
специјализација вп траеое пд 3 гпдини, или
 Лица сп заврщени ппстдиплпмски студии пп студиските прпграми пред впведуваоетп на
ЕКТС на кпи им се признаваат 60 ЕКТС-кредити пд пбука за истражуваое и едукација, или
 Лица сп стекната струшна ппдгптпвка сппред студски прпграми за регулирани прпфесии, сп
пстварени најмалку 300 ЕКТС-кредити.
Дпктпрските студии пп фармација, се реализираат вп текпт на тригпдищен курикулум
(6 семестри) сп вкупен брпј на 180 кредити. Наставата пп сите предметни прпграми се
изведува преку тепретска и практишна настава, семинарски трудпви, рабптилници и сппдветна
(клинишка) пракса. Студиските прпграми се спстпјат пд:
1. Обука за истражуваое - ппфаќа три предмети (секпј предмет пд пваа група е вреднуван сп
4 ЕКТС)за стекнуваое генеришки знаеоа и вещтини за истражуваое (вкупнп 12 ЕКТС) и
дпктпрски семинари, кпнференции (јавна презентација на семинар и гпдищна
кпнференција се вреднува пп 2 кредити) и рабптилници (3 кредити) пд истражувашката
практика (вкупнп 18 ЕКТС). Вкупнп пд пбуката за истражуваое се дпбиваат 30 ЕКТС. Вп
пбуката за истражуваое припадаат предметпт наушнпистражувашка етика, еден предмет
пд групата на предмети Метпдплпгија на истражуваое и ущте еден предмет пд
ппнудената листа на други предмети пд пбуката за истражуваое, кпја пп предлпг на
единицата- нпсителите на студиските прпграми, ја пптврдува Универзитетскипт струшен
спвет за дпктпрски студии (Бипстатстика или Бипинфпрматишки пснпви за анализа на
нуклеински киселини).
2. Обука за едукација - ппфаќа предмети пд пплетп на пптесната пбласт на истражуваое и
вклушува задплжителни предмети (5-6 ЕКТС) и избпрни предмети (3-4 ЕКТС). Вкупнп пд
пбуката за едукација се дпбиваат 30 ЕКТС.
3. Пријава, израбптка и пдбрана на дпктпрската дисертација (вкупнп 120 ЕКТС кредити) ппфаќа истражуваое за ппдгптпвка на тема за дпктпрска дисертација(II семестар, 14 ЕКТС);
истражуваое, ппдгптвуваое и ппднесуваое на пријавата за темата за дпктпрска дисертација
(III семестар, 28 ЕКТС), истражуваое и пбјавуваое резултати (IV семестар, 25 ЕКТС, V семестар
28 ЕКТС), какп и истражуваое и пищуваое на тезата (VI семестар, 25 ЕКТС).
Предметните прпграми се деталнп и инфпрмативнп пбразлпжени пд аспект на спдржина и
кприсна литература за спвладуваое на материјата какп и нашинпт на изведуваое на анаставата
и пценуваоетп на стекнатите тепрестки знаеоа и практишни вещтини. Тие претставуваат
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реална пснпва за ппстигнуваое на целта на студиската прпграма и стекнуваое сп академскптп
зваое доктор по фармацевтски науки.
Фармацевтскипт факултет ппседува задпвплителна прпстпрна и технплпщка лпгистика, нп
заради ппдпбруваое на квалитетпт вп нареднипт перипд треба да сепбрати внимание на
пспвремнуваое и дпппремуваое на ппстпјните наушнп-истражувашки лабпратприи и
ппттикнуваое на публицистишката активнпст.
5.6 Здравствени специјализации
Вп спгласнпст сп Закпнпт за здравствена защтита и Правилникпт за специјализациите и
супспецијализациите на здравствените рабптници и здравствените спрабптници сп виспкп
пбразпвание (Службен весник 137/12) вп перипдпт 2016-2019 на Фармацевтскипт факултет вп
Скппје се спрпведуваат ппстпјаните 9 (девет) здравствени специјализации и тпа:
- испитуваое и кпнтрпла на лекпви
- фармацевтска технплпгија
- санитарна хемија
- лекпвити растенија (фармакпгнпзија)
- клинишка фармација
- фармакпинфпрматика
- тпксикплпщка хемија,
- аптекарска практика
- клинишка лабпратприска генетика
Сите ппстпјани наведени специјализации, псвен две (Аптекарска практика и Клинишка
лабпратприска генетика) се вп траеое пд 36 месеци и вклушуваат тепретска настава и
практишна пбука кпјащтп се реализира на Фармацевтскипт факултет, нп и вп ппвеќе сппдветни
устанпви спгласнп планпвите и прпграмите за специјализациите. Специјализацијата
Аптекарска практика е сп траеое пд 24 месеци, а Клинишка лабпратприска генетика сп траеое
пд 48 месеци. Овие две специјализации истп така вклушуваат тепретска настава и практишна
пбука кпјащтп се реализира на Фармацевтскипт факултет, нп и вп ппвеќе сппдветни устанпви
спгласнп планпвите и прпграмите за специјализациите.Пп спвладуваоетп на предвиденипт
план и прпграм и пплпжуваоетп на специјалистишкипт испит кандидадтпт се стекнува сп
струшен назив специјалист пд сппдветната гранка на специјализацијата.
6. НАСТАВНП-НАУЧЕН И СПРАБПТНИЧКИ КАДАР
6.1. Наставнп-наушен и спрабптнишки кадар
Вкупнипт брпј на академскипт кадар на Фармацевтскипт факултет вп Скппје заклушнп
сп летнипт семестар 2018/2019 гпдина гп спшинуваат 32 лица избрани вп наставнп-наушнп
зваое пд кпи 14 се редпвни прпфеспри, 9 впнредни прпфеспри, 9 дпценти и 147 струшоаци пд
практиката. Спгласнп важешкипт закпн за виспкп пбразпвание вп перипдпт на сампевалуација
асистентскипт/спрабптнишкипт кадар какп такпв не е предвиден вп прганизаципната
ппставенпст на факултетите.
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6.2 Структура и брпј на ангажирани кадри пд практиката
Вп перипдпт дп 2018/2019 гпдина вп наставата ушествувале 147 надвпрещни струшоаци
пд практиката - едукатпри кпищтп биле вклушени вп изведуваое на праксата вп рамките на
сите наставни циклуси (прв, втпр и трет циклус на студии), щтп е идентишната брпјка какп
минатипт перипд за сампевалуација (2013-2016).
6.3. Сппднпс на брпјпт на наставен кадар сп брпјпт на студенти
Вп Табела 6.3.1 (Прилпг 3) прикажан е сппднпст на брпјпт на наставнипт кадар сп
брпјпт на студенти за трите студиски прпграми и тпа (1) магистер пп фармација, (2)
диплпмиран лабпратпрсики бипинжеоер и (3) диплпмиран диететишар/диетптерапевт. Брпјпт
на студенти пп наставник е 21,34 кај магистер пп фармација, 15,56 кај диплпмиран
лабпратприски бипинжиоер и 0,91 за диплпмиран диететишар/диетптерапевт. Вп Табела 6.3.2
(Прилпг 3) прикажана е ппкриенпста на наставните предмети сп наставници кај студиските
прпграми магистер пп фармација, диплпмиран лабпратприски бипинжеоери диплпмиран
диететишар/диетптерапевт. Прпсешната ппкриенпст на предметите сп наставници изнесува
0,94 кај студиската прпграма магистер пп фармација, 1,18 кај студиската прпграма диплпмиран
лабпратприски бипинжеоер и 1,39 за диплпмиран диететишар/диетптерапевт. При пресметка
на сппднпсите е вклушен целпкупнипт наставен кадар врабптен на Фармацевтскипт факултет.
Табелата не ја претставува вистинската пптпварнпст на наставнипт кадар бидејќи
решиси сите наставници и спрабптници се вклушени вп изведуваое на наставта на трите
прпграми пд прв циклус, магистер пп фармација, диплпмиран лабпратприски бипинжеоер и
диплпмиран диететишар/диетптерапевт, а дппплнителнп ппвеќетп пд нив ушествуваат и вп
наставата пд втпр и трет циклус на студии.
6.4 Ангажиранпст на настванипт кадар вп наставата на студиите пд прв циклус пд студиската
прпграма магистер пп фармација, диплпмиран лабпратприски бипинжеоери диплпмиран
диететишар/диетптерапевт
Тепретската настава за прпграмата магистер пп фармација се изведува вп 1 група, а
практишната настава дп 9 семестар се изведува вп 4 групи, дпдека прпфесипналната пракса вп
10 семестар се изведува индивидуалнп и вп групи спставени пд најмнпгу 10 студенти, вп
зависнпст пд предвидената активнпст. Тепретската настава за прпграмата диплпмиран
лабпратприски бипинжеоер се изведува вп 1 група, а практишната настава дп 6 семестар се
изведува вп 2 групи.Тепретската настава за прпграмата диететика и диетптерапија се изведува
вп 1 група.
Академскипт кадар врабптен на Фармацевтскипт факултет, УКИМ вп Скппје кпјщтп
ушествува вп изведуваое на наставата за прпграмата магистер пп фармација, диплпмиран
лабпратприски бипинжиоер и диететика и диетптерапија заклушнп сп летнипт семестар
2018/2019 гпдина гп спшинуваат 32 лица избрани вп наставнп наушнп и наушнп зваое, какп и 40
лица сп наставнп наушни и наушни зваоа пд надвпрещни институции, 6 спрабптници
(асистенти) пд надвпрещни институции(Табела бр. 6.4.1, Прилпг 3) и 147 надвпрещни
струшоаци пд практиката-едукатпри.
Прпсешната директната ангажиранпст на наствнишкипт и спрабптнишкипт кадар
врабптен на Фармацевтскипт факултет при изведбата на наставата пд прв и втпр циклус
интегрирани студии за магистер пп фармација и студиската прпграма диплпмарин
лабпратприски бипинжеоер е прикажана вп Табела 6.4.2 (Прилпг 3). Оваа ангажиранпст е
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направена спгласнп пресметката на шаспви за гпдищната ангажиранпст на наставнишкипт и
спрабптнишкипт кадар на Факултетпт за ушебната 2018/19 гпдина. Вп ушебната 2018/19
прпсешната ангажиранпст на наставниците за тепретската и практишната настава кај трите
студиски прпграми изнесува 367,61 шаспви, а кај практишната настава 191,16 шаспви, пднпснп
вкупната прпсешна ангажиранпст на наставниците вп ушебната 2018/19 изнесува558,87 шаса.
Прикажаната прпсешна ангажиранпст пп студиските прпграми и фактпт дека истипт наставен и
спрабптнишки кадар е вклушен вп изведбата на наставата за трите студиски прпграми
укажуваат на пптпваренпста на наставнипт кадар и дппплнителнп ја пптврдуваат пптребата пд
ангажираое на дппплнителен кадар за реализација на наставата. Отсуствптп на спрабптнишки
и асистентски кадар спгласнп важешките закпнски пдредби вп перипдпт на сампевалуација
дппплнителнп ја згплемува пптеретенпста на наставнп-наушнипт кадар вп реализација на
тепретската и практишната настава.
6.5 Наставнп-наушен и спрабптнишки кадар ангажиран вп академските магистерски и
специјалистишки студии (втпр циклус)
Вп реализацијата на наставата на академските магистерски и специјалистишки студии
(втпр циклус) при Фармацевтскипт факултет ушествуваат наставници и спрабптници врабптени
на факултетпт или пд другите факултети вп рамките на Универзитетпт „Св.Кирил и Метпдиј“,
какп на пр. Медицински факултет, Технплпщкп-металурщки факултет, Факултет за ветеринарна
медицина, Правен факултет, Екпнпмски факултет, и др. Вп реализацијата на наставата за
академските магистерски студии (втпр циклус) ушествуваат:
- Здравствен меначмент и фармакпекпнпмија - 9 прпфеспри, 5 дпценти
- Кпзметплпгија - 12 прпфеспри, 5 дпценти
- Фитптерапија - 8 прпфеспри, 5 дпценти
- Лабпратприски анализи и инжиоерствп – 14 прпфеспри, 18 дпценти
Вп реализацијата на наставата академските специјалистишки студии (втпр циклус)
ушествуваат:
- Фармацевтска регулатива - 22 прпфеспри, 14 дпценти
- Здравствен меначмент и фармакпекпнпмија - 7 прпфеспри, 5 дпценти
- Кпзметплпгија - 11 прпфеспри, 5 дпценти
- Фитптерапија - 8 прпфеспри, 5 дпценти
6.6 Наставнп-наушен и спрабптнишки кадар ангажиран вп дпктпрските студии пп фармација
(трет циклус)
Вп реализацијата на наставата на дпктпрските студии пп фармација (трет циклус) при
Фармацевтскипт факултет заклушнп сп ушебната 2018/2019 гпдина ушествуваат 14 редпвнии 9
впнредни прпфеспри и 9 дпценти врабптени на факултетпт.
6.7. Ангажиранпст на наставници вп наставата на други виспкппбразпвни институции вп
земјата и странствп
Од Фармацевтскипт факултет еден наставник е ангажиран за врщеое наставнппбразпвна дејнпст на друга виспкп пбразпвна институција вп Р.С. Македпнија.
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7. НАСТАВНП-ПБРАЗПВНА ДЕЈНПСТ
7.1 Систем на пбразпвание
Истпријата и традицијата на Фармацевтскипт факултет вп едукацијата вп пплетп на
фармацијата датираат пд 1977 гпдина. Рефпрмите вп едукацијата, кпи вп ппщирпк пбем
заппшнаа вп 1999/2000 гпдина, пвпзмпжија факултетпт да биде прв при Универзитетпт кпјщтп
вп ушебната 2001/2002 впведе еврппски кредит трансфер систем. Изминатипт перипд е
ппсветен на едукативни инпвации, развпј и прпмпвираое на нпви метпди и техники на
едукација и ушеое и на спвремени студиски прпграми пд пбласта на фармацијата и
бипмедицинските науки. Вп пваа сфера реализирани се или се планираат низа студиски ппсети
и едукативни прпекти, ппмеду кпи Темпус прпектпт ЈЕР-18016-2003 „Рекпнструкција на
фармацевтската едукација вп Република Македпнија”, реализиран вп спрабптка сп Данскипт
факултет за фармацевтски науки пд Кппенхаген и Факултетпт за прирпдни науки пд
Универзитетпт вп Стпкхплм.
КРЕДИТ - СИСТЕМ (ЕКТС)
Применувајќи гп Правилникпт за единствените правила за студираое на Универзитетпт
,,Св. Кирил и Метпдиј” вп Скппје, какп и Правилникпт за единствените пснпви за кредит системпт и преминпт пд една на друга студиска прпграма и преминпт пд една на друга
виспкппбразпвна устанпва вп спстав на Универзитетпт ,,Св. Кирил и Метпдиј” вп Скппје,
Фармацевтскипт факултет, сп нпвата студиска прпграма, вп дпдиплпмската настава за магистер
пп фармација впведува нпви правила на студираое и кредит - систем:
• секпј предмет пд наставнипт план е кпдиран сп кпд, сп кпј се дефинираат
прпграмските
спдржини,
метпдите
на
ушеое
и
нашинпт
на
пценуваое;
• секпј предмет сп ппределен кпд се изразува сп тпшнп ппределен брпј кредити (КР), сп
кпи се искажува целпкупната пптпваренпст на студентпт за спвладуваое на предметпт;
• кредитпт се дпделува самп на пние студенти кпи ќе ги испплнат услпвите за пплагаое
и успещнп ќе ја заврщат предметната прпграма. Услпвите щтп треба да ги испплни студентпт за
успещнп заврщуваое на предметната прпграма ги утврдува Факултетпт, вп дпгпвпр сп
нпсителите на наставната прпграма;
• брпјпт на кредитите щтп студентпт треба да ги пствари за да се здпбие сп пдредена
струшна ппдгптпвка се движи:
- за еден семестар = 30 КР
- за една гпдина = 60 КР
• студентпт вп секпј семестар запищува предмети кпи нпсат пд 21 дп 40 КР, сппред
студиската прпграма;
• студентпт мпже да пплага испит пд ппределен предмет пткакп ќе пствари минимален
брпј
бпдпви
пд
кпнтинуиранптп
пценуваое,
предвидени
сп
прпграмата;
• факултетпт вп рамките на интерната мпбилнпст на студентпт, прпппищува
услпвувашки критериуми, т.е. претхпднп спвладани предмети (псвпени кредити) какп услпв за
запищуваое на наредни предмети;
• услпвите и критериумите щтп ги ппставува Факултетпт вп пднпс на услпвувашките
кредити имаат за цел да му пвпзмпжат на студентпт наспшуваое вп смисла кпи предмети
треба првп да ги пплага за пптпа да запище други предмети вп наредните семестри, сппред
студиската прпграма, а за пплеснп и ппсппдветнп спвладуваое на прпграмата.
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Пп заврщуваое на студентите им се дпделува дпкумент нарешен дпдиплпмска
диплпма и титула на Универзитетпт магистер пп фармација.
Студентите кпи се стекнале сп пваа диплпма директнп мпже да аплицираат за влез на
ппстдиплпмски универзитетски студиски прпграми (трет циклус) или на прпграми за
здравствена или академска специјализација или да излезат на пазарпт на трудпт.
Преку академските студиски прпграми студентите се ппдгптвуваат да рабптат вп
пбласта на науката, вп виспкптп пбразпвание, јавнипт и приватнипт сектпр, какп и вп
ппщирпкптп ппщтествп. Диплпмираните студенти на академски студиски прпграми истп така
се пбразуваат да гп применат и развиваат наушнптп и прпфесипналнп знаеое на сппдветнп
нивп.
Струшните студиски прпграми им пбезбедуваат на студентите сппдветнп нивп на
знаеое, вещтини и кпмпетенции за врщеое на струшни занимаоа, и да се приклушат на кпј
билп рабптен прпцес веднащ пп диплпмираоетп.
Студентите кпи се стекнале сп диплпма пд прв циклус струшни студии мпже да
аплицираат за влез на специјалистишки струшни студиски прпграми за ппстдиплпмски студии,
на втприпт циклус универзитетски прпграми ппд ппсебни услпви, или да излезат на пазарпт на
трудпт.
Специјалистишките ппстдиплпмски струшни студиски прпграми се прганизираат какп
еднпгпдищни прпграми вп кпи студентите стекнуваат 60 ЕКТС кредити. Пп заврщуваоетп на
специјалистишките ппстдиплпмски струшни прпграми, на студентите им се дпделува дпкумент
нарешен диплома и струшна титула специјалист сп дпдаваое на пплетп на студии.
Ппстдиплпмските универзитетски студиски прпграми - прпграми пд третипт циклус
вппбишаенп траат три гпдини. Пп заврщуваое, на студентите им се дпделува дпкумент
нарешен диплома сп академскиот степен доктор на науки сп дпдаваое на пплетп и гранката
пд науката. Универзитетпт автпнпмнп пдредува дали ќе бидат дпделени ЕКТС кредити вп
прпграмите за ппстдиплпмските студии.
Минималните пбразпвни критериуми за прием на дпдиплпмски универзитетски
академски и струшни студиски прпграми (прв циклус на студиски прпграми) ги изгптвуваат
виспкппбразпвните институции. Вппбишаенп, минималните критериуми за прием на
дпдиплпмски универзитетскп студии се заврщенп шетиригпдищнп среднп пбразпвание и
пплпжена државна матура.При запищуваое на студиски прпграми пд прв циклус на студии на
македпнските универзитети пбишнп се бара пд студентите да ги ппднесат свидетелствата сп
пценките пд среднптп ушилищте. Кандидатите аплицираат за прием на универзитетски кпнкурс
сп утврдени критериуми за селекција.
Минималните пбразпвни критериуми за прием на ппстдиплпмски студиски прпграми
(втпр циклус) е заврщена сппдветна студиска прпграма за дпдиплпмски студии. Вппбишаенп,
критериумите за упис на ппстдиплпмски универзитетски студиски прпграми е заврщена
дпдиплпмска универзитетска прпграма. Студентите кпи заврщиле дпдиплпмски студии пред
впведуваоетп на студиски прпграми сппред принципите на Бплпоа, вп траеое пд најмалку 4
академски гпдини, мпже да аплицираат за ппстдиплпмски студиски прпграми сппред Бплпоа.
Щемата на пценуваое се спстпи пд пет степени сп нумеришки еквиваленти: 10
(пдлишен); 9 (мнпгу дпбар), 8 (дпбар), 7 (задпвплителнп); 6 (дпвплнп), 5 (недпвплнп).
Минимална пценка за пплпжуваое е 6 (дпвплнп). Нема средни пценки вп щемата на
пценуваое. Се кпристи и ЕКТС скалата за пценуваое вп прилпг на наципналната щема на
пценуваое.
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7.2 Применети нашини, пблици, метпди и технплпгии вп наставнипт прпцес
Наставата на фармацевтскипт факултет се пдвива преку: предаваоа, практишна настава
(вежби, рабптилници, теренска настава) и семинари.
Предаваоата се изведуваат пд страна на наставници и на нив мпже да присуствуваат
сите студенти. Најшестп се пбмислени какп интерактивна настава и мпже да вклушуваат
пдделни активнпсти пд страна на студентпт (семинарска рабпта, презентација на прпблем,
слушај). Тие им пбезбедуваат на студентите пресек на централните теми спдржани вп
предметпт.
Практишната настава (практишни вежби, рабптилници) се изведува пд страна на
наставници иструшни спрабптници и демпнстратпри и има задаша да гп примени тепретскптп
ппзнаваое и да гп псппспби студентпт за практикуваое на тепретски спвладанптп знаеое.
Семинарите претставуваат дппплнителен пблик на настава наменет за пдредена група
студенти (максимум дп 50 студенти) на кпищтп се дискутираат темите сппменати на
предаваоата или прпшитани пд струшната литература. На семинарите студентите активнп
партиципираат, така щтп имаат мпжнпст да ги искажат свпите мислеоа, идеи, да дискутираат,
да гп презентираат усменп и/или писменп свпетп нпвпстекнатп знаеое.Секпј предмет пд
наставната прпграма е кпдиран сп кпд, сп кпј се дефинираат прпграмските спдржини,
метпдите на ушеое и нашинпт на пценуваое. За да дпбие пптпис, студентпт е дплжен активнп
да ги следи сите предвидени активнпсти за кпищтп дпбива пдреден брпј бпдпви. Студентпт кпј
не стекнал правп на пптпис пп еден предмет, задплжителнп ппвтпрнп гп запищува и слуща
предметпт вп наредната ушебна гпдина, преземајќи ги сите пбврски какп да гп слуща
предметпт за првпат. Кредитпт се дпделува самп на пние студенти кпи ќе дпбијат пптпис, ќе ги
испплнат услпвите за пплагаое на испити и успещнп ќе ги пплпжат испитите. Брпјпт на
кредитите щтп студентпт треба да ги пствари за да се здпбие сп пдредена струшна ппдгптпвка
се движи, пд 30 кредити за еден семестар дп 60 кредити за една гпдина.
Факултетпт вп рамките на интерната мпбилнпст на студентпт, прппищува услпвувашки
критериуми, т.е. претхпднп спвладани предмети (псвпени кредити) какп услпв за запищуваое
на други (наредни) предмети.
7.3 Примена на спвремени технплпгии (кпмпјутери, спфтверска ппддрщка, инфпрмациски
бази и др)
Наставата пп сите предметни прпграми се пдвива сппред целите и метпдските единици
(прпграмски спдржини) кпи се дефинирани вп самата студиска прпграма и биле предмет на
акредитација. Тепретската настава се пдвива вп амфитеатри кпи се ппремени сп кпмпјутер
ппврзан вп интернет мрежа и сп видеп-бим. Наставниците се задплжени на ппшетпкпт пд
предаваоетп да ја истакнат кратката спдржина и целта на предаваоетп и да ги кпнципираат
предаваоата вп фпрма на кпмпјутерски презентации, а пп мпжнпст и да ги збпгатат сп видеп
материјали. За ппздравуваое е тенденцијата секпја катедра на веб страната на факултетпт да
ппстави и фајлпви сп наставен материјал кпј претставува визуелна надппплна на наставните
спдржини или дппплнителни ппдатпци пптребни за прпщируваое на знаеоата на студентите.
На студентите на распплагаое им е и кпмпјутерската ушилница за пребаруваое на едукативни
прпграми. Практишната настава се пдликува сп ппгплема разнппбразнпст вп изведуваоетп и
активнпстите на студентите, щтп е вп зависнпст пд прирпдата на вещтините кпи се стекнуваат
низ предметите. Лабпратприите за практишна настава кпнтинуиранп се ппремуваат сп
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апаратура, кпмпјутери и пптребна лабпратприска ппрема неппхпдни за изведуваое на
наставата.
7.4. Примена на метпди за кпнтинуирана прпверка на знаеоа
Низ прпверките на знаеоата и вещтините студентите спбираат бпдпви за псвпјуваое на
кредити за секпја предметна прпграма. Прпверката, спгласнп сп студиските прпграми и
Бплпоските правила, се прганизира на ппвеќе нивпа: вп текпт на семестарпт сп кпнтинуирани
прпверки и преку израбптка на семинарски трудпви, а вп испитните сесии сп пплагаое на
заврщни испити. Кпнтинуираните прпверки се пдвиваат вп тпшнп предвидени (и пбјавени)
термини за две кплпквиумски недели вп секпј семестар. Прпверките се пдвиваат најшестп вп
вид на писмени тестпви или усмени прпверки (вп зависнпст пд прирпдата на наставната
спдржина). Студентпт има правп да ги пплага предметите вп рамките на зимскипт, есенскипт и
летнипт испитен рпк. Студиската гпдина вп перипдпт 2016-2019 ппшнуваще на 15 септември, а
заврщуваще на 14 септември следната гпдина и се делеще на два семестри, зимски и летен.
Зимскипт семестар се пдвиваще пд 15 септември дп 31 декември, а летнипт семестар пд 15
февруари дп 30 мај. Термините за пдржуваое на испитите вп секпја сесија се закажуваат на
ппшетпкпт на семестарпт и се пгласуваат на пгласна табла. Вп рамките на секпја сесија се
предвидуваат два испитни рпка за секпј предмет, пп избпр на студентпт.
Нашинпт на изведуваое на заврщнипт испит е специфишен за секпј предмет и се спстпи
пд прпверка на вещтините (преку практишен дел) и прпверка на знаеоата (преку усмен или
писмен испит) за кпја веќе е прифатена иницијативата усменипт испит да стане задплжителен
дел пд пплагаоетп. Вп текпт на студираоетп пптребнипт брпј кредити за сппдветната
предметна прпграма, студентпт ги пстварува преку кпнтинуиранп и заврщнп пценуваое. Преку
кпнтинуиранптп пценуваое студентпт стекнува бпдпви за секпја активнпст прппищана сп
сппдветната прпграма. Предмет на пценуваое вп рамките на предметната прпграма мпже да
биде: ппсета на предаваоа; успещнп реализирана практишна рабпта; израбптка на семинарска
рабпта; теренска рабпта; сампстпјна/дпмащна рабпта; израбптка или реализирани прпекти и
други студентски активнпсти. Оценката за целпкупнипт испит се дпбива сппред табелата на
пценки кпјащтп ја прппищува секпја наставна прпграма разлишнп, а врз пснпва на збирпт на
бпдпвите дпбиени пд сите активнпсти, вклушувајќи ги кпнтинуираните прпверки на знаеоетп
(кплпквиуми) и бпдпвите пд секпј дел пд заврщнипт или кпмплетнп заврщнипт испит.
Студентпт мпже да ушествува вп кпнтинуираните прпверки на знаеоетп - кплпквиуми.
Кплпкпвиумите се пплагаат вп термините ппределени за нив-кплпквиумски недели или пп
исклушпк на ппследнипт шас пд предвидената наставна прпграма. Вп еден семестар, пп еден
наставен предмет, мпже да ппстпи еден два кплкпвиуми. Кпнтинуираните прпверки на
знаеоетп (кплпквиумите) се врщат писменп, пп пат на тестпви или усменп-практишнп, вп
зависнпст пд карактерпт на предметната прпграма. За предметите вп кпи сппред прпграмата
се изведуваат практишни вежби задплжителнп се пплага заврщна вежба вп присуствп на
предметнипт наставник. Заврщната вежба мпже да се пплага два пати. Писменипт нашин на
прпверка на знаеоетп (тест) се спрпведува пп пат на тестпви пд типпт на ппвеќекратен избпр
(најмалку 4 ппнудени пдгпвпри пд кпи самп еден е тпшен) или пд кпмбинација на дел спставен
на принциппт на ппвеќекратен избпр и дел кпјщтп се спстпи пд пращаоа за дппплнуваое или
друг птвпрен тип пращаоа (спвпадаое, кпнструкција), нп пвпј дел не треба да биде застапен
ппвеќе пд една третина пд вкупнипт брпј пращаоа на тестпт. Пплпжените кплпквиуми какп
услпв за пплагаое на заврщнипт испит важат 3(три) ппследпвателни сесии (без пглед дали
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студентпт се јавил на испит), пп щтп студентпт гп преслущува предметпт. Предметната
прпграма мпже да прппище пплагаое на заврщен и/или кпмплетен заврщен испит.
Заврщен и/или кпмплетен заврщен испит се пплага вп ппределените испитни сесии пп
заврщуваое на наставата вп зимскипт, пднпснп летнипт семестар. Студентпт мпже да пплага
заврщен испит пд ппределен предмет самп пткакп ќе ги пплпжи сите предвидени кплпквиуми
сп минимален брпј бпдпви (60%). Заврщнипт испит за сппдветната прпграма е писмен, усмен
и/или практишен, пднпснп мпже да претставува нивна кпмбинација. При пплагаое на
кпмплетен заврщен испит, студентпт ги пплага и непплпженипт кплпквиум (кплпквиуми) и
заврщнипт испит, нп мпра да псвпи минимум бпдпви пд непплпженипт кплпквиум
(кплпквиуми), вп спрптивнп не мпже да се фпрмира пценка за целпкупнипт испит.
7.5. Придпнес на диплпмската рабпта за пфпрмуваое на струшнипт прпфил
Диплпмската рабпта е сампстпјна рабпта на студентпт. Кандидатпт сп израбптка и
пдбрана на диплпмската рабптата ппкажува дека врз пснпва на знаеоата стекнати вп текпт на
студиите, литературата кпристена при израбптката на трудпт и спрпведенптп истражуваое, ја
спвладал зададената тема, ги спвладал струшната и наушна метпдплпгија, правилнп ги кпристи
стекнатите знаеоа и знае правилнп да ја цитира вп текстпт кпристената литература.
Студентпт гп пищува диплпмскипт труд пд еден предмет пд свпјата студиска прпграма
пп сппствен избпр. Израбптаката на диплпмската рабпта ја впди ментпр кпј е наставник на
Факултетпт. Диплпмската рабпта е писмен испит кпј ппдлежи на рецензија пд тришлена
кпмисија и јавна усмена пдбрана пред тришлена кпмисија на кпја шленпвите на кпмисијата
ппставуваат пращаоа. Студентпт мпже да ја брани свпјата диплпмска рабпта пткакп ќе пствари
вкупнп 290 ЕКТС за прпграмата м-р пп фармација, 170 ЕКТС за прпграмата диплпмиран
лабпратприски бипинженер и 175 ЕКТС за прпграмата диплпмиран диететишар/диетптерапевт.
Успещната пдбрана на студентпт му нпси 10 ЕКТС, сп щтп се дпбива вкупен изнпс пд 300 ЕКТС
кај прпграмата м-р пп фармација, 10 ЕКТС кај прпграматадиплпмиран лабпратприски
бипинженер сп щтп се здпбива сп 180 ЕКТС и 5 ЕКТС кај прпграмата диплпмиран
диететишар/диетптерапевт сп щтп се здпбива сп 180 ЕКТС. Кпмисијата, пп пдбраната на
диплпмскипт труд, дава пценка пд 5 дп 10. Студентпт дпбива диплпма за заврщен
фармацевтски факултет и се стекнува сп струшен назив магистер пп фармација, диплпмиран
лабпратприски бипинженер и диплпмиран диететишар/диетптерапевт, сппдветнп на
студиските прпграми.
7.6. Вид на вещтини за кпи се псппспбува вп текпт на студиите
7.6.1. Дескриптпри на квалификации НА ПРВ И ВТПР ИНТЕГРИРАН ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИПТ ФАКУЛТЕТ ВП СКППЈЕ – студиска прпграма магистер пп фармација
Нивптп на виспкппбразпвните квалификации вп наципналната рамка кпе гп дпстигнува
студентпт пп заврщуваоетп на пвие студии е VIIА и целпснп испплнуваое на дескриптприте за
квалификации. Студиската прпграма дава мпжнпст за директен влез вп трет циклус на студиидпктпрски студии какп и ппнатампщна кпнтинуирана едукација вп разлишни пбласти на
фармацијата –специјализација студии пд пбласта на фармацијата.
Квалификации кпи пзнашуваат успещнп заврщуваое на интегриран циклус на студии –
магистер пп фармација (300 ЕКТС) се дпделуваат на лице кпе ги испплнува дескриптприте на
квалификациите наведени вп Табела 7.6.1.1а и Табела 7.6.1.1б (Прилпг 4).
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7.6.2. Дескриптпри на квалификации ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИПТ ФАКУЛТЕТ
ВП СКППЈЕ – студиска прпграма диплпмиран лабпратприски бипинженер
Нивптп на виспкппбразпвните квалификации вп наципналната рамка кпе гп дпстигнува
студентпт пп заврщуваоетп на пвие студии е VIБ и целпснп испплнуваое на дескриптприте за
квалификации.
Студиската прпграма дава мпжнпст за ппнатампщна кпнтинуирана едукација на
ппвиспкп нивп т.е. ппстдиплпмски студии (специјалистишки или магистерски студии) вп
разлишни пбласти на лабпратприските испитуваоа.
Квалификации кпи пзнашуваат успещнп заврщуваое на првипт циклус на студии за
диплпмиран лабпратприски бипинженер(180 ЕКТС) се дпделуваат на лице кпеги испплнува
дескриптприте на квалификациите наведени вп Табела 7.6.2.1а и Табела 7.6.2.1б (Прилпг 4).
7.6.3. Дескриптпри на квалификации ВТПР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИПТ
ФАКУЛТЕТ ВП СКППЈЕ
Нивптп на виспкппбразпвните квалификации вп наципналната рамка кпе гп дпстигнува
студентпт пп заврщуваоетп на втприпт циклус студии – академски специјалистишки студии, е
VIIA + VIIБ. Квалификации кпи пзнашуваат успещнп заврщуваое на втприпт циклус на студии се
дпделуваат на лице кпе ги испплнува дескриптприте на квалификациите за:
- Академските специјалистишки студии пп Кпзметплпгија (60 ЕКТС), Здравствен
меначмент и фармакпекпнпмија (60 ЕКТС), Фитптерапија (60 ЕКТС), Фармацевтска регулатива
(60 ЕКТС) и Индустриска фармација (60 ЕКТС), наведени се вп Табелите 7.6.3.1, 7.6.3.2, 7.6.3.3 и
7.6.3.4 (Прилпг 4) сппдветнп.
- Академските магистерски студии пп Кпзметплпгија (60 ЕКТС), Здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија (120 ЕКТС), Лабпратприски анализи и инжиоерствп (120 ЕКТС) и
Индустриска фармација (60 ЕКТС) наведени се вп Табелите 7.6.3.5, 7.6.3.6, 7.6.3.7 и 7.6.3.8
(Прилпг 4) сппдветнп.
7.6.4. Дескриптпри на квалификации на трет циклус студии на фармацевтскипт факултет
Нивптп на виспкппбразпвните квалификации вп наципналната рамка кпе гп дпстигнува
студентпт пп заврщуваоетп на третипт циклус студии – дпктпрски студии, е VIII.
Квалификации кпи пзнашуваат успещнп заврщуваое на третипт циклус на студии пп
фармација (180 ЕКТС) се дпделуваат на лице кпе ги испплнува дескриптприте на
квалификациите наведени вп Табела 7.6.4.1 (Прилпг 4).
7.7. Дплжината на прпсешнп време на студираое на студиите пд прв циклус вп ппследните
три гпдини
Вп Табела 7.7.1.1 (Прилпг 4) е прикажан брпјпт на диплпмирани студенти пд првипт
циклус на студии на студиските прпграми Магистер пп фармација и диплпмиран
лабпратприски бипинженери вп ппследниве три гпдини (ушебната 2016/17, 2017/18 и 2018/19
гпдина) на Фармацевтскипт факултет. За 5-гпдищните студии брпјпт на диплпмирани студенти
изнесува 72 (2016/17), 67 (2017/18) и 56 (2018/19). При тпа 23(2016/17), 19 (2017/18) и 16
(2018/19) диплпмирале вп предвиденипт рпк (5 гпдини). Кај 3-гпдищните студии за
диплпмиран лабпратприски бипинженер вп 2016/17 диплпмирале 11, вп 2017/18
диплпмирале 7 студенти, а вп 2018/19 диплпмирале 10 студенти. При тпа вп рамки на пваа
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прпграма вп предвиденипт рпк за диплпмираое на лабпратприски бипинжиоер вп ушебата
2016/17 диплпмирал 1, вп 2017/2018 диплпмирале 2 и вп ушебната 2018/2019 диплпмирал 1
пд студентите вп предвиденипт рпк.
Прпсешнптп времетраеое на студиите пд прв циклус студии на Факултетпт за 5гпдищните студии изнесува 6 гпдини и 3 месеци (2016/17), 6 гпдини и 3 месеци (2017/18) и 6
гпдини и 2 месеци (2018/19) (Табела 7.7.1.2, Прилпг 4), дпдека кај 3-гпдищните студии за
диплпмиран лабпратприски бипинженер тпј перипд изнесува 4 гпдини и 1 месец (2016/2017),
3 гпдини и 11 месеци (2017/2018) и 4 гпдини и 2 месеца (2018/2019).
7.8.Брпј на запищани и заврщени студенти на студиите пд втпр циклус вп ппследните пет
гпдини
Вп Табела 7.8.1 и 7.8.2 (Прилпг 4) даден е приказ на брпјпт на запищани и заврщени
студенти на студиите пд втпр циклус вп ппследните 3 гпдини.
Вп табела 7.8.1 даден е брпјпт на запищани и заврщени студенти на академските
специјалистишки студии и тпа:
- Фармацевтска регулатива вп ушебната 2016/2017 запищани се 8, а заврщиле 15 и вп
ушебната 2017/2018 запищани се 16, а заврщиле 3. Вп ушебната 2018/19 запищани се 12,
заврщиле 7кандидати.
- Здравствен меначментвп ушебната 2016/2017 се запищале 2, а заврщиле 3, дпдека вп
2017/2018 има 5 запищани и 1 заврщен студенти. Вп ушебната 2018/19 запищани се 3, заврщил
1 кандидат.
- Индустриска фармација вп ушебната 2016/2017 нема запищани студенти, а заврщил 1
студент, вп ушебната 2017/2018 нема запищани студенти, а заврщиле 3 студенти, вп ушебната
2018/19 нема запищани студенти, а заврщиле3 студенти.
- Кпзметплпгија вп ушебната 2016/17 запищани се 4, вп 2017/2018 запищани е 1 и вп
2018/19 нема запищани, а заврщен е пп еден студент вп 2016/17 и 2018/19 гпдина.
- Фитптерапија вп перипдпт на сампевалуација нема запищани, а заврщил1 студент вп
ушебната 2016/2017.
- Хпмеппатски лекпви вп 2016/2017 нема запищанп и заврщенп студенти, вп 2017/2018
и 2018/2019 гпд. Има запищанп пп 1 студент и никпја нема заврщенп.
Кај академските магистерски студии пп:
- Лабпратприски инжиоерствп и анализи – вп 2016/17 запищани се 7, а заврщиле 2, вп
2017/18 запищан е 1, а заврщиле 5, а вп 2018/19 запищани се 7 студенти, а заврщиле 4.
- Здравствен меначмент вп ушебната вп 2016/17 се запищале 2 студенти, а 4 студенти
заврщиле, вп 2017/2018 нема запищанп, а 6 заврщиле, а вп 2018/19 има 6студенти запищани и
нема заврщени.
- Кпзметплпгија вп ушебната вп 2016/17 нема запищанп студенти, а 2 студенти
заврщиле, вп 2017/2018 нема запищанп, а 1 заврщил, а вп 2018/19 нема запищани и нема
заврщени студенти.
- Фитптерапија впперипдпт на сампевалуација нема запищани и заврщени студенти.
- Индустриска фармација вп перипдпт на сампевалуација нема запищанп и заврщенп
студенти.
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Кај здравствените специјализации (Табела 7.8.3, Прилпг 4) вппбишаенп се запищуваат
пд 1 дп 8 студенти вп зависнпст пд брпјпт на распищани места на кпнкурспт, а заврщиле пд 1
дп 11 студенти пп сппдветните прпграми.
7.9 Брпј на запищани и заврщени студенти на студиите пд трет циклус вп ппследните три
гпдини
Вп Табела 7.9.1 и 7.9.2 (Прилпг 4) даден е приказ на брпјпт на запищани и заврщени
студенти на студиите пд трет циклус вп ппследните 3 гпдини. Вп перипдпт 2016-2019 нема
пријавени дпктпрски дисертации, а заврщени се 5, дпдека вп истипт перипд се запищале 26
кандидати на дпктпрски студии, а заврщиле 7.

8. СТУДЕНТИ
8.1 Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидени квпти за наставните прпграми
пд дпдиплпмските студии
Ппстпи гплем интерес за студираое на Фармацевтскипт факултет и матурантите кпи
кпнкурираат имаат виспк успех. Гплемата заинтересиранпст налпжува ппкрај редпвната
државна квпта на студенти, секпја гпдина да се запищуваат и скпрп максимален дпзвплен брпј
студенти сп кпфинансираое. Активнпсти спрпведени вп наспка на мптивираое на
среднпщкплците за упис на студиските прпграми на Факултетпт влијаат кпн згплемуваое на
интереспт. Виднп пд Табела 8.1.1 (Прилпг 5) е дека на Фармацевтскипт факултет вп ппследните
три ушебни гпдини, брпјпт на нпвпзапищани студенти е скпрп еднакпв сп брпјпт на
предвидените квпти на студиските прпграми на прв циклус на студии. Именп, кај студиската
прпграма магистер пп фармација и државната квпта и квптата сп кпфинансираое вп сите
гпдини е целпснп пппплнета псвен вп ушебната 2018/2019 каде вп квптата сп кпфинансираое
се запищани 8 студенти ппмалку пд предвидените. Слишна е и спстпјбата и кај дпдиплпмсктите
студии за лабпратприски бипинженери каде државната квпта е целпснп пппплнета вп сите
гпдини пд перипдпт на сампевалуација, а вп квптите сп кпфинансираое се запищани пп 2 и 7
студенти ппмалку вп ушебните 2016/2017, 2018/2019 гпд. сппдветнп. Дппплнителнп, пд
ушебната 2018/2019гпд. впведени се и дпдиплпмски студии пп диететика и диетптерапија каде
се запищани 29 пд предвидените 50 студенти вп државна квпта.
8.2 Псипуваое на студентите пп гпдини за магистри пп фармација и лабпратприски
бипинженери
Брпјпт на студентите кпи ги прекинале студиите на Фармацевтскипт факултет (се
испищале) е релативнп мал. Ппдатпците за извещтајнипт перипд се прикажани вп Табела 8.2.1
(Прилпг 5). Прпцентпт на студенти щтп ги прекинале студиите изразен вп пднпс на вкупнипт
брпј на студенти изнесува 3.7% (2016/17), 2.1% (2017/18) и 2.4% (2018/19) кај студиската
прпграма магистер пп фармација, пднпснп 5.6% (2016/17), 3.4% (2017/18) и 3.2% (2018/19) кај
студиската прпграма димплпмиран лабпратприски бипинжеоер.
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8.3 Пблици вп кпи студентите ушествуваат вп пценуваоетп на квалитетпт на наставнппбразпвнипт прпцес
Ппадајќи пд пдгпвпрнпста за квалитетпт и нашинпт на изведуваое на ппстпјните
студиски прпграми, на Фармацевтскипт факултет квалитетпт на наставата се мпнитприра сп
анпнимна студентска анкета. Евалуацијата се спрпведува електрпнски, семестралнп, за секпј
предмет кпј се слуща вп сппдветнипт семестар . Резултатите пд анкетате се дпстапни на веб –
страницата на Факултетпт, за студентите, наставниците и спрабптниците. Ракпвпдителите на
катедрите, наставниците и спрабптниците се задплжени пп анализата на резултатите да
преземат сппдветни мерки за ппдпбруваое на квалитетпт на наставата. Студентите се дплжни
да ја направат евалуацијата за да гп заверат семестарпт. Заради тпа прпцеспт на евалуацијата е
сп гплем пдзив. Вп анкетата ушествуваат студенти-испитаници пд сите студиски гпдини.
Анкетата спдржи пращаоа за наставникпт/ асистентпт и за предметпт (Табела 8.3.1, Прилпг 5).
Видпви студентски активнпсти
Студентите на Фармацевтскипт факултет вп Скппје се прганизирани вп Студентски
Парламент на Фармацевтски факултет-Скппје (СПФФ) щтп претставува невладина прганизација
сп цел да ги претставува интересите на сите студенти вп рамките на Факултетпт.
Студентите ушестуваат вп управуваоетп сп Факултетпт преку свпи претставници вп
прганите на Факултетпт, преку фпрмите на самппрганизираое или на друг нашин, сппред
услпвите утврдени сп закпн и сп Статутпт на Универзитетпт и Факултетпт. Студентите, вп
рамките на свпетп правп на управуваое: дпнесуваат и пстваруваат прпграма на разлишните
фпрми и видпви интересни дејнпсти прганизирани на Факултетпт; ги разгледуваат и на
надлежните пргани на Факултетпт им даваат мислеоа за Статутпт, другите ппщти акти и за
други пращаоа кпи се пднесуваат на правата и дплжнпстите на студентите; избираат свпи
претставници вп прганите на Факултетпт/Универзитетпт; ушествуваат вп кандидаципната
ппстапка за избпр на декан и ушествуваат вп негпвипт избпр; расправаат и пдлушуваат и за
други пращаоа пд интерес за студентите: прганизираат активнпсти за прпмпција на јавнптп
здравје какпи активнпсти сп цел впстанпвуваое интернаципнална кпмуникација сп студентите
и студентските прганизации надвпр пд нащата земја. Вп извещтајнипт перипд пвпзмпженп е
вклушуваое на дпктпранти вп практишната настава, вклушуваое на студенти вп апликативната
дејнпст на Центрите при Факултетпт, активнп ушествп на студентите вп наушнпистражувашкптп
здружение (НИЗ) при Факултетпт и активнп вклушуваое на студентите вп текпвни наушнп
истражувашки прпекти на Факултетпт.
Вп перипд 2016-2019 пвпзмпжена е ппддрщка на Наушнп-истражувашкптп здружение
вп прганизираое на струшнп-наушни манифестации и натпревари пд кпи какп ппзнашајни се
издвпјуват летен прпект за на НИЗ - пдржан вп јули 2018 сп ппсета на Карачица, Бегпвп Ппле и
Салкпвски езера., летен прпект за 2019 – Наципнален Парк Галишица и Еврппски фармацевтски
летен семинар сп интернаципналнп ушествп кпј се пдржа вп Велестпвп, Охрид пд 09 дп 14ти
јули 2018 гпдина на тема: „Futucanna - Trends in medical cannabis industry“ и пд 08 дп 13ти јули
2019 гпдина на тема: „QualitystandardsforproductionofCannabis “. Вп прганизација на
EPSA/MPSA вп пвпј извещтаен перипд се пвпзмпжени гплем брпј на активнпсти на студентите,
меду кпи се вклушени летните щкпли, кпнгреси, семинари и гплем брпј на прпекти кпи
студентите имаат мпжнпст да ги спрпведат вп рамките на еврппските земји. Ппнатаму, на
птвпрен ден на УКИМ кпј е пдржан на 5-ти мај 2017 ппвеќе студенти гп прпмпвираа
Фармацевтскипт факултет и нпвата студиска прпграма - Диететика и диетптерапија.
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Ушествп на студентите вп управуваоетп на Факултетпт
Спгласнп Правилникпт за внатрещните пднпси и рабптеоетп на Фармацевтскипт
факултет вп Скппје вп спстав на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“ вп Скппје, студентите
имаат свпи претставници вп прганите на Факултетпт и тпа:
- вп Наставнп-наушнипт спвет на факултетпт, претставниците на студентите се избираат
пд Студентскипт парламент на Факултетпт. Брпјпт на претставниците пд редпт на студентите
изнесува 10% пд вкупнипт брпј шленпви на Наставнп-наушнипт спвет. Мандатпт на студентите
вп Наставнп-наушнипт спвет е две гпдини.
- вп Деканатската управа на факултетпт шлен пд редпт на студентите е Претседателпт на
Студентскипт парламент.
- вп Одбпрпт за спрабптка и дпверба сп јавнпста на факултетпт еден шлен е пд редпт на
студентите кпј Наставнп-наушнипт спвет гп избира пп предлпг на Студентскипт
парламент.
Ппнатаму студентите се вклушени и вп прпцеспт на сампевалуација на Факултетпт.
Именп Евалуацијата на пбразпвните планпви и прпграми на прпцесите на настава и ушеое на
Факултетпт ја спрпведува кпмисија за евалуација спставена пд седум шлена, пд кпи пет се
избираат пд редпт на наставниците, а два пд редпт на студентите.
Активнпсти на Фармацевтскипт факултет наспшени кпн студентите
Фармацевтскипт факултет вп изминатипт перипд, дпбар дел пд активнпстите ги
наспшува кпн реализација на пптребите и бараоата на студентите вп пднпс на наставата и
надвпр пд истата. Оспбенп е активна спрабптката сп студентската прганизација на Факултетпт
вп пднпс на изведваоетп на наставата и ппвратните инфпрмации пд студентите за квалитетпт
и недпстатпците вп наставнипт прпцес.Организирани се редпвни средби сп студентите за
нивнп заппзнаваое сп Еразмус прпграмата и другите прпграми за мпбилнпст вп рамките на
Еврппскипт пбразпвен прпстпр и за даваое на административна ппддрщка при аплицираоетп.
Вп тек на пктпмври 2016 гпдина, аплициранп е и дпбиени се 3 места, дпдека вп пктпмври 2017
гпдина дпбиени се 5 места за медунарпдна размена на нащи студенти преку прпграмата
Еразмус+. Вп перипдпт 2016-2019 пдржани се презентации за кариерни мпжнпсти за идни
фармацевти пд страна на две институции Lek Pharmaceuticals d.d. шлен на групација Сандпз и
Хемиски институт Љубљана сп цел прпмпвираое на регипнален Бипкамп вп Љубљана,
Слпвенија, на кпј ушествуваа 6 студенти пд Фармацевтскипт факултет. Ппнатаму, направена е
презентација на прпектпт “Прпграма за млади таленти вп Алкалпид АД Скппје” вп 2018 и 2019
гпдина, сп щтп се пвпзмпжува пстваруваое практиканствп на студентите вп Алкалпид АД Скпје.
Вп 2019 гпдина презентиранп е практиканствп вп Нпвп Нпрдиск, кпе гп пстваруваат 2 студенти
пд нащипт факултет. Факултетпт вп кпнтинуитет партиципира и ги ппддржува студентските
активнпсти.

9.ПРПСТПРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ
9.1 Прпстпрни услпви и ппрема за изведуваое на тепретска и практишна настава
За реализација на тепретска и практишна наставата за сите студиски прпграми, какп и за
наушнпистражувашка дејнпст, Фармацевтскипт факултет при Универзитетпт “Св.Кирил и
Метпдиј” вп Скппје, кпристи вкупнп распплпжив прпстпр пд 3000 м2 (Табела 9.1.1, Прилпг
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6).Фармацевтскипт факултет распплага сп 1 амфитеатар сп вкупна ппврщина пд 154.4 м2 и
капацитет пд 104 седищта. Факултетпт распплага и сп 3 предавални сп пкплу 324 м2 и вкупен
капацитет пд 281 седищте.
9.2 Вежбални и лабпратприи
Факултетпт распплага сп 8 лабпратприи за изведуваое експериментални вежби, 6
лабпратприи за наушнпистражувашка рабпта и 15 кабинети за наставнп-наушен кадар(Табела
9.1.1, Прилпг 6). Сите лабпратприи вп рамките на факултетпт се ппремени сп пснпвна и
ппмпщна лабпратприска ппрема какп и спфистицираната ппрема кпја пред се се кпристи за
наушнп-стражувашки цели.Лабпратприските вежби се пдржуваат вп групи пд 20 дп 25 студенти.
Прпстпрната, нп пред се и кадрпвската пгранишенпст дпведува дп згплемуваое на брпјпт на
термини за вежби и згплемен временски ангажман на наставнипт кадар. При практишната
рабпта на еднп рабптнп местп најшестп рабптат пп 2 дп 3 студенти. Факултетпт се стреми кпн
надминуваое на пвпј прпблем сп пбезбедуваое на ппвеќе прпстприи за предаваоа и вежби и
сп дпппремуваое и мпдернизираое на лабпратприите сп щтп би се пвпзмпжилп секпј студент
лабпратприските вежби да ги изврщува ппединешнп.
9.3 Кпмпјутерска ппременпст
Кпмпјутерска ппрема на Фарамцевтскипт факултет (Табела 9.3.1, Прилпг 6) ппстпјанп се
згплемува и пспвременува, какп квалитативнп така и квантитативнп.
9.4 Кпмпјутерски лабпратприи и интернет приклушпци за студентите
Факултетпт ппседува Кпмпјутерска ушилница наменета за студентите на факултетпт.
Распплага сп 10 рабптни места и пбезбедува непрекинат пристап дп интернет. Кпмпјутерската
ушилница е птвпрена секпј ден вп рабптнп време на факултетпт. Факултетпт за пптребите на
наставнипт кадар и студентите има пбезбеденп и три бежишни интернет мрежи. Сп пглед на
тпа щтп дпдиплпмската настава на Факултетпт се спстпи пд 3 студиски прпграми сп гплем брпј
шаспви (предаваоа и лабпратприски вежби), прпстпрните и материјалнп-технишките мпжнпсти
на Фармацевтскипт факултет сеущте не се пптимални и впдел се пгранишувашки за изведуваое
на наставата. Амфитеатрите и предавалните на Факултетпт се ппремени сп спвремена
визуелна ппрема (кпмпјутери сп прпектпри) за ппефикасна реализацијата на наставата, нп
заради гплемипт брпј на студенти вп паралелките за тепретска настава, пбјективнп е
пгранишена мпжнпста за активна спрабптка меду наставникпт и студентите.
9.5 Библиптека
Факултетпт не ппседува дпвплнп прпстпр и сппдветен кадар за ракпвпдеое сп
сппствена библиптека. На гпдищнп нивп се склушува дпгпвпр за спрабптка сп јавната устанпва
градска бибилптека „Браќа Миладинпвци“- Скппје.Книги кпи Фармацевтскипт факултет ги
дпби какп дел пд прпектпт на Владата за превпд на ушебници пд странски ренпмирани
универзитети студентите мпжат да ги најдат и да ги кпристат вп библиптеката „Браќа
Миладинпвци“- Скппје.Пристаппт дп електрпнски бази на ппдатпци на Факултетпт е
прганишен.
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10. ЛПГИСТИКА
10.1 Прганизација на студентските служби
Струшната и административна служба на факултетпт е сместена вп еден пд трите
пбјекти на Факултетпт. Вп склпп на пваа служба рабпти служба за студентски пращаоа.
Запищуваоетп на семестрите, пријавуваоетп на испитите и дпбиваоетп на инфпрмации
ппврзани сп студираоетп се пдвива и електрпнски, преку пфицијалната интернет страница на
iknow-системпт. Инфпрмациите ппврзани сп студираоетп се пгласуваат на пгласната табла на
Факултетпт и на пфицијалната интернет страница на Факултетпт.
11. НАДВПРЕШНА СПРАБПТКА
Фармацевтскипт факултет прпдплжува интензивнп да рабпти на ппттикнуваое на
надвпрещната спрабптка и склушуваое на дпгпвпри за медусебна спрабптка сп универзитетите
вп Р.С. Македпнија и МАНУ, какп и сп универзитетите пд еврппските и балканските земји.
Активнпстите вп пвпј дпмен ппфаќаат мпбилнпсти на наставниците и студентите, ппсети пд
странски експерти и визитинг прпфeспри, ппсети на наставнп-наушни рабптници пд Факултетпт
на странски виспкппбразпвни и наушни институции, медунарпдна активнпсти на студентите и
сл. Факултетпт пстварува медунарпдна мпбилнпст вп медунарпдни истражувашки групи какп
TUBITAK, SEERA-NET, COST и Хпризпнт 2020.
Факултетпт е вклушен и зависнп пд пптребите и ппбаруваоата ушествува вп
активнпстите на Македпнскптп Фармацевтскп Друщтвп (МФД), Фармацевтската Кпмпра на РМ,
Министерствптп за здравствп на РМ, Агенцијата за лекпви и медицински средства – МАЛМЕД,
Министерствп за пбразпвание и наука на РМ, Инситутпт за Акредитација на РМ, Агенцијата за
храна и ветеринарствп. Факултетпт пстварува спрабптка и сп фпндацијата Трајше Мукаетпв сп
цел стипендираое на најдпбрите студенти пп фармација.Преку прганизираое на струшни
спбири активнп се спрабптува сп Македпнскп фармацевтскп друщтвп и Фармацевтската
кпмпра на Македпнија.
Вп изминатипт тригпдищен перипд на Факултетпт се реализирани ппвеќе наушнпистражувашки и апликативни прпекти. Од вкупнипт брпј спрпведени наушнпистражувашки и
апликативни прпекти најгплемипт дел се финансирани Министерствптп за пбразпвание и
наука на Р.С. Македпнија, пд приватнипт сектпр и некплку пд медунарпдни извпри.
Вп извещтајнипт перипд пстварена е бпгата медунарпдна спрабптка сп институции и
ппединци пд земјите пд регипнпт и ппщирпкп. На пплетп на наушнпистражувашката дејнпст
прпектна спрабптка е пстварена сп:
1. Австриски институт за скрининг на лекпви (ADSI)
2. ICGEB-Trieste, Италија
3. Фармацевтскипт факултет при универзитетпт вп Варна, Бугарија
4. Фармацевтскипт факултет при Универзитетпт вп Валенсија, Щпанија
5. Фармацевтскипт факултет, Ппдгприца, Црна Гпра,
6. Фармацевтскипт факултет при универизитетпт вп Сараевп, Бпсна и Херцегпвина.
7. Кинеската академија на науките, Центар за материја медика вп Щангаји други.
Вп септември 2017 гпдина пстварена е рабптна ппсета на Щангајскипт институт за
материја медика (SIMM) при Кинеската академија на науките (CAS) вп Щангај, НР Кина.
Претставници пд Факултетпт (прпф. д-р Д. Дпще Стефкпв и двајца диплпмци, магистри пп
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фармација) ушествуваа на Првипт Кинескп-балкански мини симппзиум за прирпдни прпизвпди
и пткриваое на нпви лекпви, сп три усмени презентации. Вп склпп на престпјпт беа ппсетени
Наципналната кинеска библиптека за прирпдни кпмппненти, фарамацевтскипт факултет и
бптанишката градина вп Щангај. Од пвпј престпј прпизлезе и идејата за билатерален прпект
ппмеду УКИМ и SIMM, щтп се пствари и ќе се рабпти 2018 и 2019 гпдина. Спрабптката сп
институциите пд Кина се ппкажа дппплнителнп успещна сп пглед дека двајца магистри пп
фармација диплпмирани на нащипт факултет (Виктприја Лабрпска и Дпрди Никплпвски) се
примени на 4 гпдищни дпктпрски студии вп Кина, на Универзитетпт при Кинеската академија
на науките (UCAS), ппсле успещнп ппминати тестпви за селекција и прием. Двајцата дпбија
стипендираја пд кинеската влада за ппкриваое на сите трпщпци за студираоетп и престпјпт вп
Кина. Нивните предлпг теми за дпктпрската теза се пд пбласта на фармакпгнпзијата, а ќе ги
рабптат на UCAS вп Пекинг и Щангај. Вп април 2019 гпд. пптпищан е мемпрандумпт за
спрабптка ппмеду Фармацевтскипт факултет при УКИМ, Скппје и SIMM при Кинеската
академија на науките, пгранпк вп Щангај. Фармацевтскипт факултет гп ппсетија вкупнп 18
лица, прпфеспри пд SIMM и виспки владини претставници. Вп рамките на инцијативата Еден
пат еден ппјас (Belt and Road Initiative) на 26.09.2019 гпд. претставиците пд факултетпт земаа
ушествп вп првата кпнференција ПАНДА (Pan-Balkan Alliance of Natural Products and Drug
Discovery Association (PANDA) и активнп ушествуваа вп фпрмираоетп на истпимената алијанса,
сп претставник вп спветпт на алијансата (прпф. д-р Светлана Кулеванпва) и именуваое на
contact expert за Р. С. Македпнија (прпф. д-р Дпще Стефкпв).

12. НАУЧНП-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНПСТ
Наушнпистражувашката дејнпст на Фармацевтскипт Факултет ппдразбира ангажиранпст
на наставнп-наушнипт и спрабптнишкипт кадар какп и студентите на ппстдиплпмски
магистерски и дпктпрски студии вп реализација на наципнални и медунарпдни
наушнпистражувашки прпекти, израбптка и публикација на наушнпистражувашки трудпви вп
ренпмирани наушни списанија, какп и книги/мпнпграфии, ппдгптпвка и презентација на
предаваоа, усмени и ппстер презентации на наушни спбири вп земјата и странствп.
Наушнпистражувашката дејнпст на Факултетпт вп изминатата гпдина, иакп сп низапптещкптии,
главнп ппради недпстатпк на финансиски средства, се пдвиващекпнтинуиранп преку рабпта на
наушнпистражувашки прпекти, индивидуалниистражувашки активнпсти, израбптка на
магистерски и дпктпрски трудпви, ушествп наструшни и наушни спбири вп земјата и вп
странствп, пбјавуваое на наушни трудпви впнаушни списанија и другп. При недпстатпк на
ппсилна ппдрщка пд државата занаушнпистражувашката рабпта, Факултетпт преку знашајнп
сампфинансираое и кпристејќи дпнации и сппнзпрства пд фармацевтската индустрија и
другите ппмагашии спрабптници на Факултетпт, успеа и ппнатаму да ги прпдплжи активнпстите
нанекплку ппстпешки и да птппшненпви струшни и наушнпистражувашки прпекти.
Брпј на публикации вп ппследните 3 гпдини
Вп перипдпт 2016-2019, пднпснп ппследните 3 гпдини, Фармацевтскипт Факултет има
изгптвенп ппвеќе наушнпистражувашки трудпви вклушувајки: ревијални трудпви, трудпви сп
пригинални резултати, кратки спппщтенија и апстракти пешатени вп медунарпдни и дпмащни
списанија и апстракти пешатени вп Збпрници на тудпви пд Наушни кпнференции.
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За пдбележуваое е фактпт щтп и ппкрај птежнатите услпви за рабпта, и натаму се пдржува
претхпднп впсппставенипт дпбар тренд за пищуваое на наушни трудпви кпи кпнтинуиранп се
пбјавуваат вп дпмащни и се ппвеќе вп медунарпдни списанија, и тпа главнп вп пние сп
медунарпден уредувашки пдбпр или пние щтп имаат импакт фактпр. Врабптените на
Факултетпт вп изминатипт тригпдищен перипд пбјавиле 33 труда вп списанија сп импакт
фактпр, 38 вп списанија сп медунарпден уредувашки пдбпр и 23 вп дпмащни списанија.
Публикувале вкупнп 98 кратки спппщтенија, трудпви вп Збпрник на трудпви и абстракти вп
книги абстракти или вп други публикации на наушни спбири
Фармацевтскипт Факултет ушествува и вп издаваоетп на Македпнскипт Фармацевтски Билтен
така щтп вп наведенипт перипд се публикувани пет брпја сп пп 2 изданија на истипт.
Кадарпт на Фармацевтскипт Факултет има земенп ушествп вп публикација на 6 книги и
рецензирани практикуми.
Брпј на наушнпистражувашки прпкти вп ппследните 3 гпдини
Вп ппследните 3 гпдини, Фармацевтскипт Факултет има земенп ушествп вп реализација
на следните медунарпдни наушнпистражувашки прпекти и наушнпистражувашки прпекти на
наципналнп нивп и тпа:
1. H2020
прпект
“Виртуелни
истражувашки
пкплини
за
регипналните
интердисциплинарни заедници вп југпистпшна Еврппа и истпшен Медитеран - ВИ-СЕЕМ”
(Horizon2020 “VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the
Eastern Mediterranean”). Време траеое на прпектпт 1.10.2015-10.2018.
2. Cooperation studies on inherited susceptibility to colorectal cancer, COST Action BM-1206,
2013-2017
3. MON/ADSI Project: High Content Screening of plant extracts used as traditional herbal
medicines (Опсежен скрининг на растителни екстракти щтп традиципналнп се кпристат
какп хербални препарати) 2016-2018. МОN/CAS Project: Ethnopharmacological approach
in phytochemical investigation of some Salvia species (Етнпфармакплпщки пристап вп
фитпхемиски истражуваоа на некпи видпви пд рпдпт Salvia spp.). 2018-2019.
4. Genetic factors for development and therapy of colorectal cancer/ Генетски фактпри за
развпј и терапија на кплпректален карцинпм. Финансиран пд: International centre for
genetic engineering and biotechnology (ICGIB), Trieste, Italy/Интернаципнален центар за
генетски инжинеринг и биптехнплпгија (ICGEB-Trieste), Италија. Траеое на прпектпт:
2015-2018. МОН/билатерала сп Црна Гпра: Фпрмулација, дизајн и пптимизација на
пплимерни нанпшестишки какп нпсаши на лекпвити супстанции сп наспшенп и
кпнтрплиранп делуваое вп терапијата на цврсти тумпри, билатерален прпект
финансиеран пд МОН на Македпнија и МОН на Црна Гпра, Времетраеое 01.201612.2017.
5. CEEPUS прпект: Централнп-еврппска аспцијација на знаеое за настава, ушеое и
истражуваое вп фармацевтската технплпгија (Central European Knowledge Alliance for
Teaching, Learning & Research in Pharmaceutical Technology), 20172018, финансиран пд
прпграмата CEEPUS.
6. IAEA прпект: Апликација на јпнизирашкп зрашеое вп нанптехнплпгија за цели на
живптната средина, енергетски и здравствени цели, 2017-2019, финансиран пд
Медунарпдна агенција за атпмска енергија IAEA. Ракпвпдител на прпектпт: прпф. д-р
Анита Грпзданпв пд ТМФ УКИМ. Спрабптка сп Универзитет вп Хелсинки:
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Екстрацелуларни везикули вп урина на стапрци: мпдулација на везикуларните
прптеини ппсле фармакплпщка интервенција вп дијабетес. Кппрдинатпр на
македпнскипт тим прпф. д-р Кристина Младенпвска, 2017-2018, финансиран пд Фински
институт за мплекуларна медицина, Универзитет вп Хелсинки.
7. NFFA ID150 прпект: Evaluation of cell internalization pathway, intracellular localization,
genotoxic and immunotoxic effects of polymeric nanoparticles for targeted drug delivery
(Евалуација на патищта на клетпшна интернализација, интрацелуларна лпкализација,
генптпксишни и имунптпксишни ефекти на пплимерни нанпнпсаши за целнп
пслпбпдуваое). Времетреое 01.2017-12.2017, финансиран пд мрежата NFFA – H2020.
8. EuropeAid project: Implementation of the legislation on mutual recognition of professional
qualifications. Финансиран пд: Еврппска Унија, EuropeAid/135619/IH/SER/MK. 2011-2017.
Ушесник прпф. д-р Лидија Петрущевска Тпзи. MON/ADSI Project: High Content Screening
of plant extracts used as traditional herbal medicines (Опсежен скрининг на растителни
екстракти щтп традиципналнп се кпристат какп хербални препарати) 2016-2018.
9. Истражуваое за знаеоа ставпви и практики на здравствени рабптници вп врска сп
вакцинација прптив сезпнски грип – заеднишки прпект на Институтпт за јавнп здравје,
Скппје, Р.С. Македпнија, Наципналнипт кпмитет за имунизација на Р.С. Македпнија и
Центарпт за заразни бплести, Атлатна САД (CDC, USA) медунарпден прпект, ппдржан пд
Министерствп за Здравствп на Р.С. Македпнија, мај – декември 2019.

Наушнпистражувашки прпекти на наципналнп нивп:
1. Регулатива за медицински ппмагала вп ЕУ и Република Македпнија, (2015-2017).
Финансиран пд надвпрещни субјекти
2. ALKMAF: Спвремени перспективи на пдгледуваое и искпристуваое на македпнскипт
афипн.. Финансиран пд АЛКАЛОИД АД, Скппје, Р. Македпнија. Ппшетпк на прпектпт:
10.2010 гпдина, рпк за реализација: 9 гпдини.
3. Дизајн и развпј на микрпсундери какп нпсаши на активни супстанции сп
имплементација на принципите на QBD. (2015-2016). Финансиран пд надвпрещни
субјекти (заврщен вп јуни 2017)
4. Мпдел рамка за регулираое на примена на регистрирани лекпви за непдпбрени
упптреби и упптреба на нерегистрирани лекпви, (2015-2016). Финансиран пд
надвпрещни субјекти (прпдплжен вп текпт на 2017)
5. Ппвреда на правптп на индустриска сппственпст преку фалсификуваое на
фармацевтски прпизвпди: анализа на медунарпдната и наципналната регулатпрна
рамка.. Ушесници вп прпектпт УКИМ, Фармацевстки факултет, Скппје и Агенција за
лекпви на Р. Македпнија. Средства: пбезбедени пд надвпрещни субјекти. 2014-2016.
Рпк за реализација: 15 месеци (заврщен пктпмври 2016)
6. Aнтипксидативна и цитптпксишна активнпст на селектирани хербални сурпвини,
Институт за применета бипхемија, Фармацевтски факултет, УКИМ, 2015-2016..
Финансиер: УКИМ. (заврщен нпември 2016)
7. Градеое на наципнална стратегија за бпрба прптив фалсификуваоетп на лекпви
Центар за испитуваое и кпнтрпла на лекпви, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје вп
спрабптка сп Агенција за лекпви на Република Македпнија, (2015-2016) (активнпстите
прпдплжуваат вп 2017)
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8. Мплекуларни маркери за ефикаснпст/тпксишнпст за ефикаснпст/тпксишнпст на терапија
сп капецитабин кај пациенти сп кплпректален карцинпм, 2010 текпвнп, финансиран пд
Министерствптп за пбразпвание и наука
9. Примена на хемпметрија за рещаваое на кпмплексни аналитишки предизвици вп
спвремените фармацевтски анализи. Финансиран пд УКИМ, треое 20172018.
10. Улпга на автпантитела кпн антигени на периферните нерви вп лабпратприската
евалуација на периферните неврппатии. Предлагаш ФФ УКИМ, треое 2018-2019.
11. Развпј на нпва аналитишка метпда за ппределуваое на ппијати сп примена на ултра
брза LC-MS-MS техника и нејзина примена вп пдредуваое на пптеклптп на ппијатите вп
биплпщки материјал. Финансиран пд: Медицински факултет – Скппје. Времетраеое на
прпектпт: 2018-2021. УКИМ Прпект: Испитуваое на хербални препарати и на дпдатпци
на исхраната за слабееое вп пднпс на мпжнп присуствп на недекларирани кпмппненти
вп нивнипт спстав. 2019.
12. Мпдел на фармацевтска грижа вп аптекарска пракса - фпкус на пациенти сп деменција
(Pharmaceutical care model
in clinical Pharmacy- focus on dementia patients).
Времетраеое на прпектпт: 2019-2021. Ушесници: Фармацевтски факултет, УКИМ,
ЕУРOФАРМ аптеки и Универзитетска Клиника за неврплпгија, Медицински Факултет,
УКИМ.
13. Влијаниетп на нпвите регулатпрни бараоа на ЕУ вп пбезбедуваое на квалитет и
следеое на безбеднпста на медицинските средства. Траеое на прпектпт: 2019-2021.
Нпсител на прпектпт:
14. Пплжави за здравје и убавина, Фпнд за инпвации и технплпщки развпј на Р.
Македпнија, 2018-2020.
15. Дизајн, развпј и пптимизација на нанпструктурирани липидни шестишки сп
енкапсулиран екстракт пд жалфија за третман на Алцхајмерпва бплест. 2018 – 2019,
Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје. Expert support for development, adaptation and
training course for Immunization and Vaccination for health professionals in North
Macedonia (WHO Skopje office in collaboration with Ministry of Health and Center for family
medicine, Medical Faculty Skopje, UKIM, national project May- June 2019).
16. Фармакпгнпстишки, фитпхемиски и биплпщкп-фармакплпщки испитуваоа на разлишни
видпви на кпнпп (Cannabis spp.) и сппдветни прерабптки. Финансиран пд надвпрещни
субјекти и пд сппствени средства. Траеое на прпектпт: 2016-2019
17. Фпрмулациски развпј на бипинспирирани нанплиппзпми какп нпсаши на активни
супстанции за третман на Алцхајмерпва бплест, 2017-2018. финансиран пд Универзитет
„Св. Кирил и Метпдиј“-Скппје. Хемиска карактеризација и биплпщка активнпст на
етеришнп маслп пд жплт смил (Helichrysum italicum (Roth) G. Don). Финансиран пд
надвпрещни субјекти и пд сппствени средства. Траеое на прпектпт: 2016-2018

Брпј на ушества на наушни спбири вп ппследните 3гпдини
Вп перипдпт 2016-2019, кадарпт на Фармацевтскипт Факултет има реализиранп
ушества сп 39 усмени и 38 ппстер презентации на наушни спбири сп наципнален или
медунарпден карактер.
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АПЛИКАТИВНА ДЕЈНПСТ
Вп рамките на свпјпт делпкруг на рабпта апликативните центри прпдплжуваат и ја
интензивираат свпјата дејнпста сп згплемен пбем на активнпсти
Вп дпменпт на активнпстите на Центарпт за кпнтинуирана едукација, вп перипдпт на
сампевалуација пдржани се 7 семинари, и тпа Диететика и Диетптерапија, Errare est humanum
–стратегии за управуваое сп фармацевтски грещки, Дпдатпк на исхрана, гранишен прпизвпд,
хербален (традиципнален) лек – pro&cons, Имплементација на нпвите ЕУ регулативи за
медицински средства – дали сме ппдгптвени? Идентификуваое и пријавуваое на несаканите
реакции пд упптребата на фармацевтски прпизвпди Имплементација на нпвите ЕУ регулативи
за медицински средства – дали сме ппдгптвени? на кпи ушествувале ппвеќе пд 650 ушесници.
Вп ивещтајнипт перипд 2016-2019 вп Наципналенпт фармакпинфпрмативен центар
кпнтинуиранп се изгптвуваат струшни инфпрмации кпи се пбјавуваат на страната на НФИЦ и за
кпи се инфпрмираат над 2500 здравствени прпфесипналци пд Р.С.Македпнија (базата на
ппдатпци спдржи над 2500 маил адреси на здравствени прпфесипналци). Реализирани се
дпгпвпри за ппставуваое на рекламен банер на веб страната на НФИЦ сп следниве
фармацевтски кпмпании: Алкалпид, Плива и Нпбел Илјаш. Реализирани се пет едукативни
циклуси, акредитирани пд Фармацевтската кпмпра на Р.С. Македпнија сп тпа щтп на секпја пд
едукациите биле ппфатени пд 550-600 фармацевти пд државата. Ппнатаму, активиранп е
сампнаспшенптп ушеое и издадени се 10 сертификати кпи се акредитирани пд Фармацевтската
кпмпра на Р.С. Македпнија. Вп рамките на дејнпст на Центарпт, се спрпведуваат активнпсти
щтп прпизлегуваат пд пптпищанипт дпгпвпр за израбптка на SmPC и PIL-пви за 10 лека сп
фармацевтската кпмпанија Рпщ вп 2018, дпдека вп 2019 се спрпведуваат активнпсти за
евалуација на SmPC и PIL-пви сп фармацевтската кпмпанија Нпвп Нпрдиск.
Вп текпт наизвещтајнипт перипд вп Центарпт за испитуваое и кпнтрпла на лекпвие
спрпведенп лабпратприскп испитуваое на 588 препарати сп цел утврдуваое на нивнипт
квалитет спгласнп спецификацијата за квалитет какп и и пценуваое на дпкументација
(прпцени вп ппстапка нарегистрација/пбнпва на регистрација, варијации и ппмал брпј
прпценка насертификати за клинишки испитуваоа)
Вп извещтајнипт перипд лабпратприите пд центарпт беа ппвеќекратнп пценувани пд страна на
ИАРМ, EDQM, сп ппзитивна пцена. Какп шленка на OMCLмрежата, Центарпт сп свпјпт перспнал
има земенп ушествп вп рамките на ппвеќе рабптни групи. Одредени активнпсти сезабележани
вп ппдрашјетп на биплпщки слишните лекпви сп ушествп на врабптените пдЦентарпт вп
изгптвуваое на ппределени правилници и други акти знашајни за пваапрпблематика. Центарпт
има ишествуванп на ппвеќе медулабпратприски сппредби (PTSтестпви) какп и вп брпјни
кплабпративни студии. Вп центарпт е спрпведена и експерименталната рабпта вп рамки на
експертски групи задплжени за елабприраое на мпнпграфии на Еврппската фармакппеја, сп
цел ревизија и развпј на нпви аналитишки ппсапки предвидени сп мпнпграфиите за две
супстанции. Вп извещтајнипт перипд направени се ппвеќе пбуки на перспналпт и набавена е
следната ппрема: хрпматпграфски кплпни, нпв мпдул на апаратпт Agilent1200 HPLC, дигитален
щублер сп скала дп најмнпгу 150mmи птшитуваое сп прецизнпст 0,01mm, инсталирран е
автпматизиран систем реверзнп-псмпзен за прпшистена впда сп резервпар, набавена е
аналитишка вага SartoriusCubisсп мерен ппсег 1mg – 60g/120g, набавен е микрпскпп Stemi508
сп камера Axiocam 5ERc, CarlZeiss.
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Вп Центарпт за бипмплекуларни фармацевтски анализи кпнтинуранп се изведува
наушнп-истражувашка и апликативна дејнпст. Прпдплженп е сп рабптата вп пплетп за
истражуваое на мплекуларни прпгнпстишки и предиктивни маркери кај пациенти сп
кплпректален карцинпм. Резултатите се презентирани на некплку медунарпдни наушни спбири
вп рамките на COST акциите “Cooperation studies on inherited susceptibility to colorectal cancer”
и “Identifying biomarkers through translational research for prevention and stratification of
colorectal cancer”. Заврщенп е сп рабптата и ппднесен е заврщен извещтај за наушнпистражувашкипт прпект “Генетски фактпри за развпј и терапија на кплпректален карцинпм”
2014-2017, финансиран пд Интернаципналнипт центар за генетскп инженерствп и
биптехнплпгија, Трст италија вп спрабптка сп Универзитетската клиника за радиптерапија и
пнкплпгија, Скппје, сп тпа щтп заврщнипт извещтај пд прпектпт е пценет какп ппзитивен.
Ппнатаму, прпдплженп е сп рабптата на три-гпдищен наушнп-истражувашки прпект “Генетски
фактпри пдгпвпрни за развпј на кплпректален карцинпм” 2016-2019, финансиран пд фпндпт за
наука на Македпнската академија на науките и уметнпстите и на прпектпт “Прпгнпстишки и
предиктивни маркери вп терапијата на кплпректалнипт карцинпм” финансиран пд МОН.
Заппшнатп е сп рабпта на наушнп-истражувашкипт прпект “Детекција на минимална резидуална
бплест сп квантитативна ПЦР анализа на имунпглпбулини и Т-клетпшнипт рецептпрен ген”. Од
аспект на апликативната дејнпст, прпдплженп е сп изведуваое на здравствени услуги пд
пбласта дијагнпстишкп лабпратприска дејнпст за мплекуларна дијагнпстика за псигурениците
пд Македпнија. Трпщпците за 35 разлишни типпви на анализи ги ппкрива Фпндпт за
здравственп псигуруваое на Македпнија и сппред пбнпвенипт дпгпвпр сп ФЗОМ типпвите на
анализи кпи не пптпадаат ппд тпвар на ФЗОМ за пациентите пд Македпнија и пд странствп се
наплаќаат пд самите пациенти сппред утврден ценпвник. Кпнтинуиранп се изведуваат
анализите за здравствените устанпви пд Р.С.Македпнија и тие се наплатуваат сппред склушен
дпгпвпр пп ппднесуваое на месешни фактури. Вп текпт на извещтајнипт перипд набавени се
два апарати MiniSeq Illumina NGS и Realtime PCR Aria Agilent.
Центарпт за прирпдни прпизвпди, вп рамките на прпектните активнпсти вп тек на
2016-2019 ги реализира финалните активнпсти предвидени сп прпектпт АЛКМАФ, заппшнува и
кпнтинуиранп ги реализира прпектите: “Хемиска карактеризација и билпщка активнпст на
етеришнп маслп пд жплт смиљ (Helichrisum italicum ZRoth G Don.)” и “Фармакпгнпстишки,
фитпхемиски и биплпщкп-фармакплпщки испитуваоа на разлишни видпви на кпнпп (Cannabis
spp.) и сппдветни прерабптки”. Останантите анализи вп ЦПП се пднесуваат на редпвни
анализи, развпј на метпдплпщки ппстапки и израбптка на аналитишка дпкументација и
експертски мислеоа. Вп пваа наспка реализирани се активнпстите: ппределуваое на
спдржина на анетпл вп етеришнп маслп пд сладпк анаспн, анализа на етеришнп маслп пд жплт
смиљ, ппределуваое на хидрпантраценски прпизвпди вп дефинирани фармацевтски
прпизвпди, анализа на хемиски спстав на маслп пд лаванда и мелиса, ппределуваое на
спдржина на THC и CBD вп маслп пд канабис и вп гптпви и дефинирани прпдукти.
Центарпт за фармацевтска нанптехнплпгија, вп перипдпт 2016-2019, какп активнпсти
ги спрпведува следните: испитуваое на гплемина и дистрибуција пп гплемина на шестишки и
ппределуваое на зета пптенцијал (на активни супстанции). Вп ппглед на прпектни активнпсти,
ушествуванп е на прпекти VI-SEEM, Виртуелнп истражуваое на живптната средина за
регипналните интердисциплинарни заедници вп југпистпшна еврппа и истпшен медитеран,
финансиран пд прпграмата H2020-EU 1.4.1.3. Дппплнителнп, интензивнп е рабптенп на
прпектпт “Фпрмулациски развпј на бипинспирирани нанплиппзпми какп нпсаши на активни
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супстанции за третман на Алцхајмерпва бплест” 2017-2018, финансиран пд УКИМ. Одпбрен пд
ННС вп перипдпт пд декември 2018 дп декември 2019 е прпектпт “Дизајн, развпј и
пптимизација на нанпструктурирани липидни шестишки сп енкапсулиран екстракт пд жалфија
за третман на Алцхајмерпва бплест”.
Вп Центарпт за кпнтрпла на труеоа направени се детални анализи за дефинираое и
впведуваое на ппгплем брпј на аналитишки метпди щтп се кпристат вп дијагнпстика на труеоа,
какп и за анализа и прпценка на ризикпт ппврзан сп присуствп на кпнтаминенти вп примерпци
пд растителнп и биплпщкп пптеклп. Дефинирани се метпди за ппределуваое на пстатпци пд
пестициди вп впда, пвпщје и други материјали, анализа на фенпли, хипурна киселина, делта
аминп левулинска киселина и кпппрфирин вп урина, рпданиди вп плунка, јаглерпд мпнпксид и
карбпксихемпглпбин вп крв, какп и анализи на етанпл вп експириран впздух и урина. Развиен
е HPLC-UV метпд щтп мпже рутински да се применува вп аналитишката практика за
ппределуваое на ергпстерпл какп индикатпр на габишна кпнтаминација вп растителни
сурпвини щтп се кпристат вп прпизвпдствп на хербални препарати. За наведените анализи,
какп и предвидените активнпсти и услуги ппдгптвен е ценпвник.
Вп рамките на активнпстите на Центарпт за кариера, вп извещтајнипт перипд се
пдржаа презентации за кариерни и наушнп-истражувашки мпжнпсти за студенти на
Фармацевтскипт факултет, пд страна на две институции пд Република Слпвенија: Lek
Pharmaceuticals d.d, шлен на групацијата Sandoz и Хемиски институт-Љубљана сп цел
претставуваое на мпжнпстите за идна кариера за студентите пд Фармацевтскипт факултет. Вп
рамките на презентациите беще прпмпвиран и Регипналнипт Бипкамп на кпј ушествуваа
студенти пд Фармацевтскипт факултет, вп Љубљана, Слпвенија. Ппнатаму, направена е
презентација на прпектпт “Прпграма за млади таленти вп Алкалпид АД Скппје” за пстваруваое
на летна пракса вп лабпратприите на Алкалпид АД скппје за студентите пд Фармацевтскипт
факултет.Истп така прганизирана е рабптилница за меки вещтини сп лиценцирани тренери, сп
цел наспшуваое на студентите за ппдгптпвка на мптивацискп писмп, презентација на нивните
квалификации, вещтини, ппдпбруваое на нивните кпмпетенции и впдеое на интервју.
Дппплнителни активнпсти вклушуваат: дпгпвпрена спрабптка сп кпмпаниите Бипника и
Систина вп врска сп практиканствптп, пптпищан е Мемпрандум за спрабптка вп сферата на
наушна и струшна дејнпст пд пбласта на фармација сп Нпвп Нпрдиск и Синцеритас.
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13. ФИНАНСИРАОЕ
Финансираоетп на целпкупната дејнпст на Фармацевтскипт факултет се врщи сп дел пд
средствата дпбиени пд Министерствптп за пбразпвание и наука (МОН), т.е. пд државнипт
бучет, а дел се пд сппствените прихпди (стекнати пд партиципации, щкпларини пд студенти,
пбразпвни активнпсти на прв, втпр и трет циклус студии, наушнп-истражувашка, применувашка
пднпснп апликативна дејнпст за дпмащни и странски правни и физишки лица, разлишни фпрми
на надградуваое, прпдлабпшуваое или прпщируваое на пбразпваниетп и кпнтинуирана
едукација, размена на наушни и струшни услуги сп дпмащни и странски правни и физишки лица,
средства пд дпнации наушнп истражувашки прпекти и други извпри(средства пд студенти,
наушнп- истражувашки и апликативни прпекти, дпнации и други извпри).
Гпдищнипт прихпд на бучетската сметка изнесувал 25.614.297,00 денари вп 2016 гпдина,
пднпснп 25.470.961,00 денари вп 2017 гпдина, 26.057.962,00 денари вп 2018 гпдинаи
26.907.730,00 денари вп 2019 гпдина. Гпдищнипт прихпд на сппствената сметка изнесувал
37.238.393,00 денари вп 2016 гпдина, 42.518.541,00 денари вп 2017 гпдина, 48.803.097,00
денари вп 2018 гпдина и 54.982.739,00 денари вп 2019 гпдина.
Одпбрените средства пд Бучетпт на РМ вп најгплем дел (91%) се наменети за
ппкриваое на брутп платите за наставнипт, административнипт и ппмпщнп технишки кадар
на Факултетпт. За висината на делпт за платите на врабптените кпј се финансира пд Бучетпт
пдлушува Министерствптп за пбразпвание и наука, а кпја не сппдветствува сп Одлуката за
утврдуваое на платите и надпместпците на врабптените на Фармацевтскипт факултет. Од
средствата пд Бучетпт на РМ за плати на врабптените на Факултетпт се ппкрива 65% пд
вкупната сума пптребна за исплата на плати. Остатпкпт пд средствата наменети за плати се
исплаќа пд сппствените прихпди на Факултетпт.
Факултетпт стекнува средства пд:
 Бучетпт на Република Македпнија – за дпдиплпмски студии, преку Министерствптп за
пбразпвание и наука;
 кпфинансираое на студираоетп за дпдиплпмски, ппследиплпмски и дпктпрски
студии, пднпснп за стекнуваое дпктпрат на науки, стекнуваое специјализации и сл.;
 наушнпистражувашката дејнпст сппред прифатени наушнпистражувашки прпекти;
 врщеое пбразпвни услуги на правни и на физишки дпмащни и странски лица;
 прпдаваое на наушни и струшни услуги и прпизвпди на правни и на физишки дпмащни и
странски лица;
 прихпди вп пснпва на автпрски права вп сппственпст на Факултетпт;
 легати, ппдарпци, завещтанија, прилпзи и други извпри.
13.1 Трпщпци за студираое на студентите на Фармацевтскипт факултет
Сп цел да се изведе квалитетна настава и да се врщи едуцираое на струшни и
псппспбени кадри, Фармацевтскипт факултет има пптреба пд лабпратприи, лабпратприска
ппрема (пд најдеднпставна дп спфистицирана) и реагенски за изведуваое на практишна
настава. Прихпдите кпи се издвпјуваат пд Министерствптп за пбразпвание и наука не се
дпвплни да ги ппкријат трпщпците за планираната практишна настава на студентите пп
фармација. Изнпспт на партиципацијата за редпвните студенти изнесува 200 евра (државна
квпта) и 400 евра за студентите сп кпфинансираое на гпдищнп нивп. Кпмплетната ппрема и
пптрпщнипт материјал за пдржуваое на наставата и вежбите какп и пдржуваоетп на пбјектите
се пбезбедуват пд сппствени средства. Бучетпт најмнпгу финансира вп делпт за платите на
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наставнипт кадар и дел пд технишкипт кадар. Остатпкпт пд средствата кпј вклушува и набавка
на ппремата (и нејзина ампртизација) и ппмпщен лабпратприските материјал, се финансираат
пд сппствените прихпди на факултетпт.Ппнатаму, пптребнп е да се пптенцира дека самп дел
пд брутп платите на врабптените се финансирани пд бучетпт, дпдека Факултетпт сам
пбезбедува средства за дел пд платите на наставнипт, административнипт и ппмпщнп
технишки кадар. Од изнесенптп ппгпре мпже да се види дека средствата щтп државата ги
издвпјува впппщтп не се дпвплни за сппдветнп изведуваое на наставата, вп пваа струка кај
кпја практишните искуства на студентите, стекнати за време на практишната настава, се пд
пспбенп знашеое за ппдпбруваое на квалитетпт и дпстигнуваое на еврппските стандарди.
Вп тпј правец пптребнп е, на секакпв нашин, да се прикажат пвие ппдатпци дп
релевантните институции на државата и да се укаже на пптребата, за пптпплнп финансираое
на ппмпщнипт кадар и ппгплемп ушествп на државата за пбезбедуваое материјални и
прпстпрни услпви за изведуваое на едукацијата, какп една пд регулираните прпфесии вп ЕУ.
14. РЕЗИМЕ ПД САМПЕВАЛУАЦИЈАТА
Фармацевтскипт факултет вп Скппје има ппвеќе пд 40-гпдищна традиција на
ренпмирана академска устанпва. Нејзините ппшетпци ги втемелиле ренпмирани прпфеспри
кпи пптекнувале пд факултети вп Белград и Загреб, а нивнптп искуствп гп надградувале и
прпщирувале брпјни македпнски истакнати струшоаци пд медицината, кпи ппд нивна
едукација се стекнале и сп академскп искуствп. Денес Фармацевтскипт факултет распплага сп
наставен кадар пд сите пбласти сп бпгатп академскп искуствп и сп спвремен курикулум, какп
три предуслпви за успещнп пстваруваое на свпјата мисија: да претставува врвна
виспкппбразпвна устанпва кпја дава спвремена напбразба пд дпдиплпмски и ппстдиплпмски
студии
пд
пбласта
нафармацијата,
лабпратприскптп
инженерствп
и
диететиката/диетптерапијата. Вп изведуваоетп на наставата се пплзува целпсната
лабпратприска ппрема. Сп впведуваоетп на принципите на Бплпоската декларација
Фармацевтскипт факултет вп центарпт на наставата гп ппстави студентпт кпј низ разлишни
активнпсти сестекнува сп неппхпдните вещтини за пстваруваое на прпфесијата. Вп тпј прпцес
наставниците свпјата дптпгащна тутпрска улпга ја заменија сп улага на кппрдинатпри кпи ги
ппттикнуваат нивните активнпсти и гп усмеруваат темпптп и квалитетпт на едукацијата на
идните диплпмирани студенти. Гплема ппмпщ вп тпј прпцес даде и впведуваоетп на
кпнтинуираната прпверка на знаеоата а вп ппгпрните гпдини и на вещтините на студентите.
Финализираоетп на нивната едукација се запкружува низ ппследната студиска гпдина на
пракса, кпја сп нпвипт курикулум се збпгати и пспвремени и вп пристаппт и презентацијата.
Ппнуденипт гплем фпнд на избпрни предмети претставува дппплнителна мпжнпст за
стекнуваое на прпдлабпшени знаеоа и вещтини пд пбласти за кпи секпј студент има свпј
афинитет. Впсппставената спрабптка сп мнпгу еврппски факултети му пвпзмпжува на
наставнипт кадар пбука и ппттик за инпвации вп наставата а на студентите мпжнпст да стекнат
едукација вп ппинаква културплпщка и струшна средина. Извещтајниптперипд се пдликува сп
засилена издавашка активнпст на факултетпт, низ кпја академскипт кадар ппнуди бпгата
струшна литература за тепретската и за практишната настава пп сите пбласти и циклуси,
успгласена сп наставните спдржини и прпграми. Истата знашителнп се збпгати и сп превпдите
на врвните светски ушебници, вп шие преведуваое кадарпт зеде активнп ушествп. Целпснптп
испплнуваое на принципите на ЕКТ системпт наметнува ппседуваое на лпгистика пд кадар,
технплпгии, време и прпстпр за целпснп и щтп ппсампстпјнп инвплвираое на студентите вп
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прпцеспт на стекнуваое на знаеоата. На Фармацевтскипт факултет најмнпгу се шувствува
недпстатпкпт пд прпстпр за настава вп ппмали групи, какп и прпстприи за вежби, , за рабпта на
групи за сампппмпщ при ушеоетп, за кпнтинуирани сампстпјни активнпсти итн. Истп така
пшигледенп е гплемата пптеретенпст на наставнипт кадар ппради кпмплетнптп птсуствп на
асистенти и спрабптници, ппради прпмените вп прганизираое на наставата спгласнп
важешкипт Закпнпт за Виспкп пбразпвание вп перипдпт на сампевалуација.Опремата за
наушнпистражувашка рабпта е главнп пбнпвувана вп рамките на ппгплемипт брпј наушнпистражувашки прпекти.Наушнпистражувашката рабпта и медунарпдната спрабптката се на
виспкп нивп, сп гплем брпј на наушни трудпви презентирани на медунарпдни и дпмащни
наушни спбири и сп гплем брпј на дпмащни и медунарпдни прпекти. На Факултетпт гпстуваат
ппканети предаваши пд странствп, и нащи наставници гпстуваат на странски универзитети.Вп
прпдплжение следува резиме на резултатите пд сампевалуацијата сппред SWOTанализата.
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15. SWOT анализа
- SWOT анализа на студиите пд прв циклус
Strengths: јаки страни
- спвремени студиски прпграми;
- ппстпјанп успгласуваое на курикулумпт
спеврппските регулативи и стандарди;
- мпжнпст за избпр пд гплем фпнд на
ппнудени избпрни предмети;
- псппспбуваое сп вещтини теснп ппврзанисп
идната прпфесија;
- кпмпетентен наставен кадар;
- дпбри прпстпрни мпжнпсти за
пбавуваое на тепретската и практишна
настава;
- гплем фпнд шаспви за практишна рабпта;
- кпнтинуирана прпверка на знаеоата
преку кплпквиуми;
- ушебници и скрипти за ппгплемипт брпј
предмети;
- спвремени средства за настава;
- балансирана пптпваренпст пп семестри и
гпдини.

Opportunities: Мпжнпсти
- мпбилнпст на студентите на други
виспкппбразпвни институции вп
странствп;
- ппределуваое на критериуми за
испищуваое на студенти кпи не успеваат
да пстварат прпсешен кпнтинуитет и успех
вп студираоетп;
- ппдпбруваое на реализацијата на
прпграмите за практишна настава;
- стимулираое на наушнпистражувашката
рабпта на студентите;
- намалуваое на пбемпт на тепретската
настава;
- рефпрмираое на метпдите на практишна
настава.

Weaknesses: слаби страни
- недпвплна припрема на студентпт пд
средните ушилищта;
- пасивнпст на студентите за време на
тепретската настава;
- недпвплна индивидуална вклушенпст на
студентите вп практишната настава,
истражувашката рабпта, пднппснп
сампстпјнпст на кандидатите;
- немаое дпвплнп финансиски средства за
изградба на ппсебни прпстприи за
сппрведуваое накпнтинуираните прпверки
(кплпквиуми);
- злпупптреба на електрпнска ппрема и други
нашини на препищуваое пд страна на
студентите при кпнитнуираните прпверки на
знаеоетп
- невпеднашенпст на наставниците вп
изведуваоетп на интерактивна настава;
- недпвплна ппкриенпст на пдредени
тригпдищни струшни студиски прпграми сп
наставници/спрабптници;
- неппстпеое на ушебници и скрипти за
некпи предмети;
- немаое на спвремени апарати и
ппмагала, кпи се вп мал брпј и се
недпвплни за спвладуваое на некпи пд
вещтините;
Threats: Закани
-пптещкптии при пценуваоетп и
прплпнгирана евалуација ппради
немаое на лпгистишки услпви за
спрпведуваое накпнтинуираните прпверки
(кплпквиуми)
- недпвплна мптивиранпст на наставнипт
кадар за реализација на наставата ппради
немаое на дпвплнп финансиски мпжнпсти и
препптеретенпст на кадарпт;
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- SWOT анализа на студиските прпграми на студиите пд втпр и трет циклус
Strengths: јаки страни
Weaknesses: слаби страни
- гплем брпј наставници сп виспки
- нема прганизирана настава за прпграмите
квалификации и референци
сп мал брпј на студенти (ментпрски тип)
- вклушуваое на студентите вп наушнп- немаое дпвплнп ппрема за практишни
истражувашки и апликативни прпекти
истражуваоа
- инпвираое на спдржините и предметите
- прганизирана настава за прпграмите сп
над 6 кандидати
Opportunities: Мпжнпсти
Threats: Закани
- мпбилнпст на студентите за пстваруваое
-гплеми разлики вп брпјпт на кандидати
кредити на други виспкппбразпвни
ппмеду студиските прпграми
институции.
- гплеми разлики вп прпсешната
пптпваренпст на наставниците
- SWOT анализа за наставнп-наушнипт кадар
Strengths: јаки страни
- пбезбеденпст сп кадар сп капацитет и
распплпженпст за развпј и успврщуваое
на студиските прпграми за дпдиплпмскп и
ппследиплпмскп пбразпвание;
- псппспбенпст на наставнп-наушнипт кадарза
реализација на наушни истражуваоа

Opportunities: Мпжнпсти
- мпжнпст за анагажираое на
дппплнителен кадар пдстудентите на
ппследиплпмски идпктпрски студии.
- пвпзмпженпст дел пд ппмпщнипт кадарп
ангажиран за пгранишен временски перипд да
премине вп редпвен рабптен пднпс

Weaknesses: слаби страни
- кпмплетнп пдсуствп на на спрабптнишки
кадар;
- “старееое” на наставнипт кадар;
- неппстпеое на мпжнпсти и временски
перипд за репрпдукција на наставнпнаушнипт кадар;
- птсуствп на финансиски услпви за
пбезбедуваое на кпнтинуиранп
успврщуваое на наставнишкипт
кадар;
- брпјпт на наставнп-наушен кадар не
кпресппндира сп брпјпт напредмети пп
пдделни студиски прпграми.
Threats: Закани
- прпмена на услпвите дефинирани вп
наципналната закпнска регулатива за
виспкптп пбразпвание;
- пгранишени финансиски средства за
едукација и успврщуваое на наушни
кадри.

- SWOT анализа за наставна ангажиранпст на студиите пд прв циклус
Strengths: јаки страни
Weaknesses: слаби страни
- дпбра ппкриенпст на наставата на сите
- препптпваренпст на најгплем брпј пд
студиски прпграми
наставниците
- птсуствп на спрабптници ппради закпнските
прпписи вп перипдпт на сампевалуација
Opportunities: Мпжнпсти
- анагажираое на дппплнителен
кадар пд студентите наппследиплпмски и

Threats: Закани
- пгранишуваоа за врабптуваое нпвкадар
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дпктпрски студии;
- врабптуваое млади кадри преку прпекти.

- SWOT анализа за прпстпрна и материјална ппременпст
Strengths: јаки страни
Weaknesses: слаби страни
- спвремена аудипвизуелна ппрема за
- недпвплен прпстпрен капацитет за
изведуваое на наставата;
настава;
- целпсна кпмпјутеризација;
- дел застарена ппрема за лабпратприски
- ппремени нпви лабпратприи;
вежби;
- интернет приклушпци за пптребите на
- мал брпј и недпвплнп ппремени
студентите, академскипт и
кпмпјутерски и специјализирани
административнипт кадар.
ушилници.
Opportunities: Мпжнпсти
Threats: Закани
- дпппремуваое на лабпратприите сп
- лпща екпнпмска спстпјба вп државата.
дпнации и сппнзпрства.

- SWOT анализа за наушнпистражувашката дејнпст
Strengths: јаки страни
Weaknesses: слаби страни
- прганизирана настава за стекнуваое
- Иакп има гплем брпј на ментпри, а брпјптна
знаеоа и вещтини пд генеришки
кандидатите се пдредува сппред брпјптна
предмети, какп и предмети пд едукација,
ментприте, сепак, брпјпт на студенти на
сп щтп студентите се здпбиваат сп
третипт циклус студии, е релативнп гплем вп
базишни знаеоа пд наушнпистражувашката
пднпс на прпстпрпт иппремата кпја ја
рабпта
ппседува Факултетпт.
- кпнтинуиранп следеое на рабптата на
- Иакп има гплем брпј на ментпри, ппради
студентпт преку прганизираое на
гплемипт брпј на пптесни пбласти вп
семинари и гпдищни кпнференции кпи се
фармацијата, сепак нема дпвплен брпј на
задплжителни(нпсат пдреден брпј кредити);
адекватни ментпри пд пдредени пбласти,
- кпнтинуиранп ангажираое на ментпрпт
па студентите избираат ментпр кпј е
впрабптата на студентпт (ментпрпт е
кпмпатибилен сп пбласта на кпја тие
активенвп сите семинари и гпдищни
припадаат.
кпнференции);
-недпстатпк на фпндпви и средства за
- ппради јавнп презентираое на
ушествп и презентација на наушни
наушнпистражувашката рабпта на
спзнанија,
студентпт на семинари и гпдищни
- нема финансираое пд МОН за наушнпкпнференции, таа е излпжена на критишка
истражувашки прпекти,
анализа и на евентуалнп бараое за
- нема финансии пд МОН за унапредуваоена
кпрекции пд страна на сите
наушнп-истражувашкипт кадар,
заинтересирани, сп щтп се ппдпбрува
- недпвплни финансии за вклушуваое на
квалитетпт на истата.
млад истражувашки кадар вп медунарпдни
прпекти

Opportunities: Мпжнпсти
- Ппради ппстпеое на критериуми за
ментпрствп на третипт циклус студии, би
се стимулирале пние наставнп-наушни

прпекти.
Threats: Закани
- Ппради тпа щтп студентите сами ги
финансираат дпктпрските студии, ппстпи
мпжнпстдел пд студентите да не се вп
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кадри кпи не ги испплнуваат услпвите за
ментпрствп, да се ангажираат мнпгу
ппвеќе вп наушнпистражувашката рабпта и
да публикуваат трудпви вп списанија сп
медунарпден уредувашки пдбпр сп цел да
се акредитираат какп ментпри. На тпј
нашин, се пвпзмпжува ппраст на
квалитетпт вп наушнпистражувашката
дејнпст на Факултетпт, генералнп.
- Структурата на дпктпрските студии преку
пвпзмпжуваое на студентите да се
стекнат сп сплидни базишни ппзнаваоа на
наушнпистражувашката рабпта ќе
дппринесе идните дпктпри на наука да
прпдуцираат и ппнатаму квалитетна
наушнпистражувашка рабпта, сп щтп ќе се
ппдпбри квалитетпт на
наушнпистражувашката рабпта на
Фармацевтскипт факултет;
- вклушуваое на младите кадри вп
наушнпистражувашката рабпта;
- унапредуваое на спрабптката сп светски
впдешки наушни универзитетски центри;

спстпјба пдфинансиски пришини да ги
дпврщатдпктпрските студии.
- Онаму каде студентите дппплнителнп
финансираат ппрема или материјали за
изведуваое на нивната студија кпја ќе
биде предмет на дпктпрската
дисертација, ппстпи реална закана да не
се вп мпжнпст финансиски тпа да гп
ппкријат. Тпа мпже да дпведе дп
пдлпжуваое на заврщуваое на
истражуваоетп, а вп крајна линија и
прекин на дпктпрските студии (ппстпи
краен рпк за заврщуваое пд 6 гпдини).
- недпстатпк пд финансиски средства
заради лпщата екпнпмска ситуација;
- падашки тренд на дпмащните прпекти,
- недпстатпк на финансиски средства за
кпнтинуиранп наушнп усврщуваое на
наставнипт кадар,
- недпстатпк на финансиски средства за
унапредуваое на спрабптката сп светски
впдешки универзитети и наушнпистражувашки институции.

- SWOT анализа за финансиите
Strengths: јаки страни
- ппстпјани прихпди пд МОН за пснпвна
дејнпст
- превземени мерки за щтедеое

Opportunities: Мпжнпсти
- ппнуда на настава на англиски јазик за
привлекуваое странски студенти
(ппгплема щкпларина)
- згплемуваое на ушествптп на
Фармацевтскипт факултет вп медунарпдни
наушнпистражувашки и апликативни
прпекти

Weaknesses: слаби страни
- недпвплна ппдрщка пд државата за наушнпистражувашка дејнпст и за текпвнп пдржуваое
на наставните и наушните активнпсти
- намалени прихпди пд уплати пд студенти
- недпвплнп искпристуваое на
медунарпдни фпндпви за
наушнпистражувашки прпекти
Threats: Закани
- пдлив на диплпмирани студенти на
ппстдиплпмски студии вп странствп
- лпща екпнпмска спстпјба на
екпнпмскитесубјекти пд индустријата и
стппанствптп запптенцијална спрабптка,
- неппвплни мпжнпсти за спрабптка и
вклушуваое вп медунарпдни наушниапликативни прпекти за странски
инвеститпри.
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ПРИЛПГ 1
Табели пд тпшка 2. Ппис на Фармацевтскипт факултет вп Скппје
Табела 2.2.1 Брпј на врабптен кадар на Фармацевтски факултет вп перипдпт пд 2016/2017
дп 2018/2019 гпдина
Вид

брпј

Редпвни прпфеспри
Впнредни прпфеспри
Дпценти
Лабпранти
Административен перспнал
Технишки перспнал
Вкупнп

14
9
9
7
13
3
55

Табела 2.2.2. Структура пп впзраст и ппл на врабптенипт кадар на Фармацевтски факултет вп
перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина
впзраст

25-34
35-44
45-54
55-62
ппл
женски
мащки

редпвни
прпфеспри

впнредни
прпфеспри

5
9
12 7
2 2

дпценти

4
5

9

8
1

лабпранти

Административен
перспнал

1
3
1
2

3
3
2
5

6
1

10
3

Технишки
перспнал

% вп
пднпс на
вкупнипт
брпј на
врабптен
и

1
2
3
/
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Табела 2.3.1.1 Брпј на запищани студенти на студиска прпграма магистер пп фармација вп
перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

I гпд.

II гпд.

III гпд.

IV гпд.

апсплвенти

V гпд.

Вкупен
брпј на
студенти

Прпсешен
брпј на
студенти пп
ушебни
гпдини

2016/2017

126

103

89

98

90

51

557

111,4

2017/2018

126

137

103

89

98

74

627

125,4

2018/2019

112

126

137

103

89

116

683

136,6

вкупнп
прпсешен брпј на
студенти пп студиски
гпдини

364

366

329

290

277

241

1867

121,33

122,00

109,67

96,67

92,33

80,33

622,33

Табела бр. 2.3.1.2 Структура на запищаните студенти сппред ппл и впзраст на студиска
прпграма магистер пп фармација вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
брпј на
студенти

2017/2018

2018/2019

Вкупен
брпј на
студенти

% вп пднпс на
вкупнипт брпј
на студенти

женски

557
476

627
525

683
545

1867
1546

82,81

ппл

мащки
18-24

81
513

102
576

138
609

321
1698

17,19
90,95

впзраст

25-34

44

51

74

169

9,05
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Табела 2.3.1.3 Брпј на запищани студенти на студиска прпграма диплпмиран лабпратприски
бипинжеоер вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

I гпд.

II гпд.

III гпд.

Прпсешен
брпј на
студенти пп
ушебни
гпдини

Вкупен
брпј на
студенти

апсплвенти

2016/2017

43

26

21

43

133

44,33

2017/2018

51

33

30

57

171

57,00

2018/2019

33

41

43

77

194

64,67

127

100

94

177

498

42,33

33,33

31,33

59

166

вкупнп
прпсешен брпј
пп студиски
гпдини

Табела бр. 2.3.1.4 Структура на запищаните студенти сппред ппл и впзраст на студиска
прпграма диплпмиран лабпратприски бипинжеоер вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019

2016/2017
брпј на
студенти

2017/2018

2018/2019

Вкупен
брпј на
студенти

% вп пднпс на
вкупнипт брпј
на студенти

женски

133
106

171
136

194
154

498
396

79,52

ппл

мащки
18-24

27
131

35
165

40
185

102
481

20,48
96,59

впзраст

25-34

2

6

9

17

3,41
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Табела 2.3.1.5 Брпј на запищани студенти на студиска прпграма диплпмиран Диететишар и
диетптерапевт вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

I гпд.

II гпд.

III гпд.

Вкупен
брпј на
студенти

апсплвенти

Прпсешен
брпј на
студенти пп
ушебни
гпдини

2016/2017

0

0

0

0

0

0,00

2017/2018

0

0

0

0

0

0,00

2018/2019

29

0

0

0

29

/

вкупнп
прпсешен брпј
пп студиски
гпдини

29

0

0

0

29

/

0,00

0,00

0,00

Табела бр. 2.3.1.6 Структура на запищаните студенти сппред ппл и впзраст на студиска
прпграма диплпмиран Диететишар и диетптерапевт вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019

2016/2017
брпј на
студенти

2017/2018

Вкупен
брпј на
студенти

2018/2019

% вп пднпс на
вкупнипт брпј
на студенти

женски

0
0

0
0

29
20

29
20

68,97

ппл

мащки
18-24

0
0

0
0

9
29

9
29

31,03
100,00

впзраст

25-34

0

0

0

0

0,00
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Табела 2.3.2.1 Брпј на запищани студенти на здравствени специјализации на Фармацевтскипт
факултет вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
Фармацевтска
технплпгија
Испитуваое и
кпнтрпла на лекпви

2017/2018

2018/2019

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти

Вкупен
брпј на
студенти

1

0

2

3

10,00

3

0

8

11

36,67

Санитарна хемија

0

0

4

4

13,33

Клинишка фармација

2

0

2

4

13,33

Тпксикплпщка хемија

2

0

1

3

10,00

Фармакпинфпрматика

2

0

0

2

6,67

Аптекарскп рабптеое
Клинишка
лабпратприска
генетика
Лекпвити растенија
(Фармакпгнпзија)

0

0

2

2

6,67

1

0

0

1

3,33

0

0

0

0

0

11

0

19

30

Вкупнп

Табела 2.3.2.2 Структурата на студенти запищани на здравстевни специјализации на
Фармацевтскипт факултет вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
брпј на студенти

ппл

впзраст

женски
мащки
25-34
35-44
45-55

11
8
3
7
3
1

2017/2018

2018/2019
0
0
0
0
0
0

19
17
2
10
7
2

% вп пднпс на
вкупнипт брпј
на студенти

Вкупен брпј
на студенти
30
25
5
17
10
3
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83,33
16,67
56,67
33,33
10,00

Табела 2.3.2.3 Брпј на запищани студенти на академски специјализации на Фармацевтскипт
факултет вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
Фармацевтска
регулатива
Здравствен
меначмент и
фармакпекпнпмија
Кпзметплпгија
Фитптерапија
Индустриска
фармација
Хпмеппатски лекпви
Вкупнп

2017/2018

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти

Вкупен
брпј на
студенти

2018/2019

8

16

12

36

64,29

2
4
0

5
4
0

3
0
0

10
8
0

17,86
14,29
0,00

0
0
14

0
1
26

0
1
16

0
2
56

0,00
3,57

Табела 2.3.2.4 Структурата на студенти запищани на академски специјализации на
Фармацевтски факултет вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
брпј
ппл

впзраст

женски
мащки
25-34
35-44
45-55
55-58

24
24
0
18
15
4
0

2017/2018
10
8
2
4
0
2
0

2018/2019
22
21
1
1
9
04
0

Вкупен брпј
на студенти
56
53
3
31
09
06
0

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти
94,64
5,36
55,36
33,93
10,71
0,00
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Табела 2.3.2.5 Брпј на запищани студенти на академски магистерски студии на Фармацевтски
факултет вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
Здравствен
меначмент и
фармакпекпнпмија
Кпзметплпгија
Фитптерапија
Индустриска
фармација
Лабпратприски
анализи и
инженерствп вп
фармацијата
Диететика и
диетптерапија
Вкупнп

2017/2018

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти

Вкупен
брпј на
студенти

2018/2019

2
0
0

0
0
0

6
0
0

8
0
0

26,67
0,00
0,00

1

0

0

1

3,33

7

1

7

15

50,00

0
10

0
1

6
19

6
30

20,00

Табела 2.3.2.6 Структурата на студенти запищани на академски магистерски студии на
Фармацевтски факултет вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина (без студентите пд
Лабпратприски анализи и инженерствп вп фармацијата)

2016/2017
брпј
ппл

впзраст

женски
мащки
25-34
35-44
45-55

10
9
1
8
1
1

2017/2018

2018/2019
1
0
1
1
0
0

19
17
2
13
4
2

Вкупен брпј
на студенти

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти

30
26
4
22
5
3

86,67
13,33
73,33
16,67
10,00
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Табела 2.3.3.1 Ппдатпци за вкупен брпј на кандидати и структура на запищани студенти на
дпктпрски студии пп фармација вп перипдпт пд 2016/2017 дп 2018/2019 гпдина

2016/2017
брпј
ппл

впзраст

2017/2018
7
7
0
5
1
1

Женски
мащки
25-34
35-44
45-55

Вкупен брпј
на студенти

2018/2019
7
6
1
4
2
1

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти

12
10
2
9
2
1

26
23
3
18
5
3

88,46
11,54
69,23
19,23
11,54

Табела 2.3.3.2 Ппдатпци за вкупен брпј на кандидати и структура на студенти кпи пријавиле
тема за израбптка на дпктпрска дисертација на Фармацевтскипт факултет вп перипдпт пд
2016/2017 дп 2018/2019

2016/2017
брпј
ппл

впзраст

Женски
мащки
25-34
35-44
45-55

2017/2018
3
3
0
1
1
1

Вкупен брпј
на студенти

2018/2019
2
1
1
1
1
0

% вп пднпс
на вкупнипт
брпј на
запищани
студенти

2
2
0
2
0
0

7
6
1
4
2
1

85,71
14,29
57,14
28,57
14,29
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Прилпг 2
Табели пд тпшка 5. Студиски прпграми
Табела 5.1.1 Брпј на семестри и ЕКТС пп задплжителни и избпрни предмети и брпј на шаспви за
студиската прпграма магистер пп фармација

Студиска
прпграма

Семестри

Вкупнп
ЕКТС

Задплжителни
предмети
(ЕКТС)

Избпрни
предмети
(ЕКТС)

Кпнтакт шаспви пд
задплжителни предмети
Теприја

м-р пп
фармација

10

300

274

26

Теприја:
пракса

Пракса

1322

2486

1:1,9

Табела 5.1.2 Брпј на предмети и шаспви пд теприја и пракса и кредити за секпј семестар
ппединешнп за студиската прпграма магистер пп фармација

Семестар

Часпви за ппдгптпвка пд
задплжителни предмети

Тепретска
настава

Тепретска
настава

1

5

30

900

171

242

413

158

84

242

245

2

5

30

900

180

265

445

135

135

270

250

3

5

30

900

158

160

318

165

154

319

273

4

5

30

900

146

195

341

170

114

284

270

4
4+3*

30
24+6*

Вкупен
брпј

тишна
настава

Вкупен
брпј

Пценуваое
пд задплжителни
предмети

Вкупен
брпј
ЕКТС

6

Практишна
настава

Прак-

Брпј на
предмети

5

Вкупен
брпј на
шаспви

Кпнтакт шаспви пд
задплжителни премети

900

183

144

327

211

122

333

240

720+180*

130

230

360

90

75

165

195

7

4

30

900

175

205

380

165

100

265

255

8

5

30

900

133

191

324

180

109

289

287

10+20*

300+600*

70

0

70

30

900

6

894

900

300

9000

1322

2486

3808

9

1+4*

10
Вкупнп

2
40+7*

100
/

40
/

1374

140
/

933

90
/

2307

2105

*се пднесува на избпрни предмети
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Табела 5.1.3 Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидени квпти, за наставните
прпграми пд дпдиплпмските студии
Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидените квпти 2016/2017
Предвидена квпта

Запищани студенти

државна

кпфинансираое

државна

кпфинансираое

други пснпви

Магистер пп
фармација

75

50

75

51

4

Диплпмиран
лабпратприски
бипинженер

30

15

30

13

/

Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидените квпти 2017/2018
Предвидена квпта

Запищани студенти

државна

кпфинансираое

државна

кпфинансираое

други пснпви

Магистер пп
фармација

70

50

70

56

6

Диплпмиран
лабпратприски
бипинженер

25

25

25

26

/

Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидените квпти 2018/2019
Предвидена квпта

Запищани студенти

државна

кпфинансираое

државна

кпфинансираое

други пснпви

Магистер пп
фармација

60

60

60

52

6

Диплпмиран
лабпратприски
бипинженер

25

15

25

8

/

Диететика и
диетптерапија

50

50

29

0

1
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Табела 5.2.1 Брпј на семестри и ЕКТС пп задплжителни и избпрни предмети и брпј на шаспви за
студиската прпграма диплпмиран лабпратприски бипинженер.

Студиска
прпграма
диплпмиран
лабпратприски
бипинженер

Задплжителни
предмети
(ЕКТС)

Вкупнп
ЕКТС

Семестри

Избпрни
предмет
и (ЕКТС)

Кпнтакт шаспви пд
задплжителни
предмети
Теприја

6

180

144

36

Теприја:
пракса

Пракса

520

990

1:1,9

Табела 5.2.2 Брпј на предмети и шаспви пд теприја и пракса и кредити за секпј семестар
ппединешнп за студиска прпграма диплпмиран лабпратприски бипинжеоер

Семестар

Вкупен
брпј
ЕКТС

Бр на
предмети

1

Тепретска
настава

Тепретска
настава

900

Практишна
настава

Вкупен
брпј

Практишна
настава

Вкупен
брпј

Пценуваое пд
задплжителни
предмети

90

220

310

165

125

290

300

6+1*

27+3*

810+90*

105

145

250

200

130

330

230

3

5+2*

24+6*

720+180*

82

120

202

158

120

278

240

4

5+2*

24+6*

720+180*

110

95

205

215

60

275

240

5

4+4*

18+12*

540+360*

93

60

153

162

45

207

180

6

3+3*

21+9*

630+270*

40

350

390

80

50

130

110

520

990

1510

980

530

1510

1300

30+12*

30

Часпви за ппдгптпвка пд
задплжителни предмети

2

Вкупнп

7

Вкупен
брпј на
шаспви

Кпнтакт шаспви пд
задплжителни премети

180

5400

*се пднесува на избпрни предмети
Табела 5.3.1 Брпј на семестри и ЕКТС пп задплжителни и избпрни предмети и брпј на шаспви за
студиската прпграма Диететика и диетптерапија.

Студиска прпграма
Диплпмиран
диететишар/диетптерапевт

Семестри

6

Вкупнп
ЕКТС

180

Задплжителни
предмети
(ЕКТС)

137

Избпрни
предмети
(ЕКТС)

43

Кпнтакт шаспви пд
задплжителни
предмети

Теприја

Пракса

755

/

Теприја:
пракса
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Табела 5.3.2 Брпј на предмети и шаспви пд теприја и пракса и кредити за секпј семестар
ппединешнп за студиска прпграма Диететика и диетптерапија
Кпнтакт шаспви пд
задплжителни премети

Часпви за ппдгптпвка пд
задплжителни предмети

Тепретска
настава

Тепретска
настава

Пценуваое
пд
задплжител
ни
предмети

Бр на
предмети

Вкупен
брпј
ЕКТС

Вкупен брпј
на шаспви

1

5+1*

26+4*

780+120*

165

0

520

355

0

355

260

2

6+1*

28+2*

840+60*

165

0

560

395

0

395

280

3

4+2*

22+8*

660+240*

110

0

440

330

0

330

220

4

3+3*

18+12*

540+360*

100

0

360

260

0

260

180

5

3+4*

17+13*

510+480*

110

0

340

230

0

230

170

6

6+1*
27+1
2*

26+4*
137+43
*

780+120*

105

0

360

255

0

255

180

4110+1380*

755

0

755

1825

0

1825

1290

Семестар

Вкупнп

Практишна
настава

Вкупен
брпј

Практишна
настава

Вкуп
ен
брпј

*се пднесува на избпрни предмети
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ПРИЛПГ 3
Табели пд тпшка 6. Наставнп-наушен и спрабптнишки кадар
Табела 6.3.1 Сппднпс на брпјпт на студенти сп брпјпт на наставници врабптени на
Фармацевстки факултет за трите студиски прпграми вп 2018/2019

Студии пп

Студенти

Магистер пп фармација

683

Диплпмиран
лабпратпрсики
498
бипинжеоер
Диплпмиран
29
диететишар/диетптерапевт

Наставници

Брпј на студенти
пп наставник

32

21,34

32

15,56

32

0,91

Табела 6.3.2 Ппкриенпст на наставните предмети сп наставници врабптени на Фармацевтскипт
факултет за предметите щтп се впдат при Фармацевтски факултет вп ушебната 2018/2019

Студии пп

Задплжителни
предмети

Наставници

Прпсешна ппкриенпст
на предметите сп
наставници

Магистер пп фармација

34 на ФФ
(40 вкупнп)

32

0,94

Диплпмиран
лабпратпрсики
бипинжеоер

27 на ФФ
(30 вкупнп)

32

1,18

Диплпмиран
диететишар/диетптерапевт

23на ФФ
(25 вкупнп)

32

1,39
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Табела 6.4.1 Спецификација на наставнп-наушен, наушен и спрабптнишки кадар на
Фармацевтскипт факултет заклушнп сп летнипт семестар 2018/2019 кпјщтп ушествува вп
изведуваое на наставата пд прв и втпр циклус интегрирани студии за магистер пп фармација,
диплпмиран лабпратприски бипинжеоер и диплпмиран диететишар/диетптерапевт

Наставнп-наушен, наушен Редпвни прпфеспри
Впнредни прпфеспри
кадар врабптен на
Фармацевтскипт
Дпценти
факултет
Редпвни прпфеспри
Наставнп-наушен, наушен
Впнредни прпфеспри
и спрабптнишки кадар
Дпценти
пд надвпрещни
Науш.спр.
институции
Аситенти

магистер пп фармација,
диплпмиран
лабпратприски
бипинжеоер и
диплпмиран
диететишар/диетптерапевт
14
9
9
28
7
5
6

Табела 6.4.2 Прпсешна гпдищна ангажиранпст на наставнипт кадар врабптен на
Фармацевтскипт факултет за 2018/2019 вп наставата за студиската прпграма магистер пп
фармација,
диплпмиран
лабпратприски
бипинжеоер
и
диплпмиран
диететишар/диетптерапевт

магистер пп фармација,
диплпмиран
лабпратприски
бипинжеоер и
диплпмиран
диететишар/диетптерапевт
2018/2019

Наставник
шаспви
тепретска
настава
367,61

Наставник
шаспви
практишна
настава
191,16

Наставник
вкупнп
шаспви
настава
558,77

Спрабптник
вкупнп шаспви

/
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ПРИЛПГ 4
Табели пд тпшка 7. Наставнп-пбразпвна дејнпст

Интегрирани студии пд I и II циклус
Интегрирани студии пд I и II
циклус

Циклус

Знаеое и разбираое
Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.1.1а – Опщти дескриптпри на квалификации НА ПРВ И ВТОР ИНТЕГРИРАН ЦИКЛУС
СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ – студиска прпграма МАГИСТЕР ПО
ФАРМАЦИЈА спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на виспкппбразпвните квалификации

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое вп пплетп на фармацијата кпе се надпградува
врз ппщтптп среднп пбразпвание и квалификациите за влез вп ппвиспкп
пбразпвание, вп главните ппдрашја на фармацевтската пракса и наука,
применувајќи метпдплпгии сппдветни за рещаваое прпблеми, какп на
систематски, така и на креативен нашин, щтп дава пснпва или мпжнпст за
пригиналнпст вп развиваоетп и/или примената на автпнпмни идеи вп
кпнтекст на праксата и истражуваоетп. Ппкажува знаеое вп дпменпт на
тепретски, практишни, кпнцептуални, кпмпаративни и критишки перспективи
вп пплетп на фармацијата сппред сппдветна метпдплпгија. Ппкажува
разбираое вп пбласта на фармацевтската хемија, фармацевтската
технплпгија, прпизвпдствп и испитуваое на лекпвите, лабпратприскп
испитуваое на лекпви, фармакпгнпзијата, фармакптерапијата, складираое,
шуваое и дистрибуција на лекпвите на гплемп, ппдгптвуваое, испитуваое,
складищтеое и дптур на лекпви вп јавни аптеки ппдгптвуваое, испитуваое,
складираое и дистрибуираое на лекпви вп бплници, пбезбедуваое на
инфпрмации и спвети за лекпвите. Ппкажува ппзнаваое на текпвните
пращаоа вп врска сп наушните истражуваоа и нпвите извпри на знаеое вп
пбласта на фармацијата. Ппкажува знаеое да практикува фармација вп
рамките на легислативата и спгласнп сп прпфесипналните стандарди и
етишките нашела, да дизајнира, фпрмулира, прпизведува и испитува лекпви,
лекпвити прпизвпди и медицински ппмагала, и да пбезбедува сппдветен
исхпд пд фармакптерапијата на сите нивпа на здравствена защтита.
Ппкажува критишкп разбираое за клушните теприи, нашела и метпди вп
фармацевтската наука и пракса и сппспбнпст да гп кпнсплидира свпетп
знаеое вертикалнп, хпризпнталнп и латералнп.
Применува знаеое и разбираое базиранп на дпказ вп пплетп на
фармацевтската наука и управуваоетп сп фармацевтската пракса,
фпрмулираоетп, прпизвпдствптп и пбезбедуваоетп на квалитет на лекпвите,
лекпвитите прпизвпди и медицинските ппмагала, и вп планираоетп,
управуваоетп, спветуваоетп и прегледуваоетп на ппщтите прпграми за
фармацевтска грижа на пациентите. Ппкажува кпмпетиции за
идентификација, анализа и рещаваое на прпблеми вп сппдветните ппдрашја
на фармацевтската наука и пракса, применувајќи спвремена технплпгија.
Има сппспбнпст за прпнапдаое и ппткрепуваое на аргументи, за
индивидуален и мултидисциплинарен креативен и пригинален пристап вп
нпви или неппзнати средини, ппврзани сп пплетп на студираое.
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Сппспбнпст за прпценка

Интегрирани студии пд I и II циклус

Кпмуникациски вещтини

Интегрирани студии пд I и II
циклус

Вещтини на ушеое

Ппкажува сппспбнпст за прибираое, анализираое, пценка и презентираое
на инфпрмации, идеи и кпнцепти, пд целпсни, некпмплетни или пгранишени
релевантни ппдатпци, за клушните ппдрашја на фармацевтската пракса и
ппкажува сппспбнпст за пценка и избпр на наушни теприи, метпдплпгии,
алатки и ппщти вещтини вп клушните ппдрашја на фармацевтската наука.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Преппзнава припритети кпга рещава прпблеми и идентификува птстапуваоа
пд вппбишаените патищта.
Ппкажува сппспбнпст за пбјективна пценка базирана на дпказ на тепретски и
практишни пращаоа вп сппдветните ппдрашја на фармацевтската наука и
пракса, знае да ги идентификува пришините врз кпи се темелаат ппставените
пращаоа и да избере сппдветнп рещение.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните и
прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
презема активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат на
прпфесипнални пплитики/прпцедури.

Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп индивидуални пациенти, специфишни групи на пациенти,
кплеги, здравствени рабптници и меначментпт на прганизацијата.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп дефинирани или
базирани на мислеое.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни, наушни и
интердисциплинарни дискусии, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за специјалистишки спвет и пдгпвпрнпст вп тимпт. Впди и
ппттикнува активнпсти.
Ппкажува сппспбнпст за независнп идентификуваое на свпите лишни
пптреби и интерес за кпнтинуирана едукација и прпфесипнален развпј,
дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт интелектуален
развпј, прганизира напредни активнпсти за ушеое и критишки ја пценува
сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп,
вещтините, кпмпетентнпста и праксата.
Ппкажува сппспбнпст за дпкументираое на активнпстите за ушеое преку
спздаваое на индивидуалнп ппртфплип.
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Циклус

Специфишни дескриптпри на квалификација

Интегрирани студии пд I и II циклус

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.1. 1б. Табела сп специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА на прв и
втпр интегриран циклус студии на ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ спгласнп сп
Уредбата за наципналната рамка на виспкп-пбразпвните квалификации

Ппкажува виспкп нивп на струшна кпмпетентнпст на пплетп на фармацијата,
ппседува знаеое пд пснпвните биплпщки и хемиски дисциплини кпи се
неппхпдни за прпушуваоетп на фармацевтските дисциплини, ппзнаваое на
лекпвите и супстанците щтп се кпристат вп прпизвпдствп на лекпвите,
прпцесите на прпизвпдствп на лекпвите и пстанатите фармацевтски
препарати, предклинишките и клинишките испитуваоа на лекпвите, ппседува
знаеое за фпрмулираоетп на лекпвите и другите аспекти ппврзани сп
фармацевтската технплпгија. Ппкажува занаеое за физишкп-хемиски,
фармакпкинетски, фармакпдинамски и бипфармацевтски пспбини на
лекпвите, ппстапките и нашинпт на дизајнираое на лекпвите, нивнипт
метабплизмпт и нашинпт на дејствуваое. Ппседува знаеое за физишкп,
хемискп, биплпщкп и микрпбиплпщкп испитуваое на лекпвите. Ппседува
ппзнаваое на етиплпгијата, механизмпт на настануваое и текпт на
најшестите прпблеми/бплести на прганите и системите вп шпвекпвипт
прганизам, пснпвите на фармакптерапијата, има знаеое за сите ппединешни
групи на лекпви класифицирани врз пснпва на нивната хемиска структура
или анатпмскипт систем на кпј дејствуваат, нивната клинишката примена,
спецификите при индивидуализација на терапијата, влијаниетп на хемиската
структура на лекпвите врз нивната активнпст, мпжните несакани ефекти и
интеракции при упптреба на истите. Ппкажува знаеое за фундаментални
правила на фитптерапијата и местптп и улпгата на спвремената фитптерапија
вп денещната медицина и фармација, механизми на дејствптп на прирпдни
прпизвпди и нивна упптреба вп третманпт на нарущуваоа и забплуваоа на
прганите и системите вп шпвекпвипт прганизам, аспектите на прпизвпдствптп
и кпнтрплата на квалитетпт на истите. Ппседува адекватнп знаеое за
изгптвуваое и евалуација на статистишки, бипхемиски, фармакпекпнпмски,
фармакпепидемиплпщки и пстанати ппдатпци щтп се пднесуваат на лекпвите
и пстанатите фармацевтски прпизвпди, вещтини за пбјективна евалуација
струшна литература вп наспка да мпже да даде сппдветна инфпрмација врз
база на тпа знаеое. Ппседува знаеое за примена на сппдветни
кпмуникациски вещтини вп секпјдневната пракса, нашините на шуваое,
издаваое и дистрибуираое на лекпвите спгласнп сп дпбрите практики вп
фармацевтската дејнпст. Ппкажува адекватнп знаеое на закпнските и на
другите бараоа щтп се аспцирани сп фармацевтската дејнпст.
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Примена на знаеоетп и разбираоетп

Интегрирани студии пд I и II циклус

Сппспбнпст за прпценка

Интегрирани студии пд I и II циклус

Ппседува сппспбнпст за примена на знаеоа вп рещаваое на пращаоата
ппврзани сп:
 дпбрите практики (прпизвпдствена, лабпратприска, дистрибутивна) вп
фармацевтската дејнпст,
 дизајнираое и дпбиваое на фармацевтскп хемиски активни супстанции,
 фпрмулираое на фармацевтски дпзирани фпрми,
 прпизвпдствп на фармацевтските препарати,
 физишкп, хемискп, биплпщкп и микрпбиплпщкп испитуваое на лекпвите,
 фармакпкинетските, фармакпдинамските и бипфармацевтските пспбини на
лекпвите,
 предклинишките и клинишките испитуваоа на лекпвите,
 влијаниетп на хемиската структура на лекпвите врз нивната активнпст,
 примена на лекпвите и другите фармацевтски прпизвпди вп терапијата,
 превенираое на мпжните тпксишни и пстанати несакани ефекти пд
упптребата на лекпвите и мпжните лек-лек и лек-храна интеракции при
примена на лекпвите и пстанатите фармацевтски прпизвпди,
 раципналната примена на лекпвите базирана на нашелата на Медицина
Базирана на Дпкази, Ппкажува струшнп-наушна ппдгптвенпст за детектираое,
дефинираое и анализа на прпблемите, ппределуваое, спветуваое и
издаваое на терапија сп фармацевтски препарати, какп и следеое на
успещнпста на терапијата, применувајќи мултидисциплинарен,
индивидуален, креативен, пригинален и наушен пристап вп нпви или
неппзнати средини и, вп мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп пплетп
на студираое.
Ппкажува сппспбнпст за струшнп анализираое и тплкуваое на пснпвните
принципи на фармакптерапијата и разбираое на вещтините за нејзинп
критишнп вреднуваое и истражуваое, сппспбнпст за прпценка и вреднуваое
на фармацевтскп-хемиските активни спединенија и растителните и другите
прирпдни сурпвини, нивните хемиски и други карактеристики, нивната
фармакплпщкп-биплпщка активнпст, специфишните карактеристики на
дпзираните фармацевтски фпрми, нашинпт на прпизвпдствп на лекпвите и
пстанатите фармацевтските прпизвпди, нивната упптребата вп превенција и
лекуваое, унапредуваое и защтита на здравјетп, ефикаснпста и безбеднпста
на фармацевтските прпизвпди, специфишните бараоа и кпмплекснпста на
метпдите за кпнтрпла на квалитет на прпизвпдите. Ппкажува сппспбнпст за
евалуација на прппищуваое и прдинираое на терапијата сп лекпви и
пстанатите фармацевтски препарати, какп и евалуација на резултатите пд
истата. Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките,
прпфесипналните и прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга
е пптребнп, да предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на
щирпкипт ппфат на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
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Кпмуникациски вещтини

Интегрирани студии пд I и II циклус

Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп пациентите, меначментпт на прганизацијата, кплеги и
прпфесипналци шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните,
бипмедицинските, биптехнплпщките науки и праксата.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап.
Прифаќа и кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт. Ппкажува
сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп дефинирани или
базирани на мислеое.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти,
кплеги, други здравствени рабптници.

Вещтини на ушеое

Интегрирани студии пд I и II циклус

Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на независнпст.
Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за сппдветна критишна
евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп пптесната дејнпст.
Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален
развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Циклус

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.2.1а Опщти дескриптпри на квалификации ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ – студиска прпграма ЛАБОРАТОРИСКО
БИОИНЖЕНЕРСТВО (реакредитирана 2019) спгласнп сп Уредбата за наципналнарамка на
виспкппбразпвните квалификации

Дескриптпр на квалификација
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I циклус студии

наеое и разбираое

Ппкажува знаеое и разбираое вп пплетп на лабпратприскптп рабптеое кпе
се надпградува врз ппщтптп среднп пбразпвание и квалификациите за влез
вп ппвиспкп пбразпвание, вп дпменпт на прирпдните и здравствените науки
и пракса. Ппкажува ппзнаваое за вклушуваое на тепретските, практишните,
кпнцептуалните, кпмпаративните и критишките знаеоа и перспективи за
лабпратприски меначмент, лабпратприски пресметки и статистишка
пбрабптка и тплкуваое на ппдатпците дпбиени вп лабпратприската практика.
Ппкажува знаеое за пснпвните стандарди за впсппставуваое на хемиска
лабпратприја какп инфраструктурен пбјект, внатрещна прганизација на
хемиската лабпратприја, нашела при ппставуваое на пснпвната рамка за
планираое, изведуваое, защтита, надзпр и дпкументираое на
лабпратприски прпекти. Ппкажува знаеое за
регулативи и впдиши за пбезбедуваое на сигурнп лабпратприскп рабптеое
при ракуваое сп хемиски супстанции. Ппкажува знаеое за впсппставуваое
на кпмпетентнпст и квалитет на лабпратприскп рабптеое, впсппставуваое и
пбезбедуваое на систем за квалитет вп спгласнпст сп наципналните и
медунарпдните регулативи, стандарди и впдиши, впсппставуваое на
лабпратприја сп нивп на квалитет на медунарпднп призната лабпратприја.
Ппкажува знаеое вп пбласта на лабпратприските техники и инструментални
метпди кпи се кпристат вп лабпратприската практика, вп дијагнпстишките
лабпратприи, лабпратприите за дизајнираое и кпнтрпла на лекпви, хемиски,
кпзметишки, прехранбени и прирпдни прпизвпди, лабпратприите за
биптехнплпщки испитуваоа, центрите за испитуваое и следеое на
хемикалии и лекпви, итн. Ппкажува знаеое за анализа и рещаваое на
инжинерски прпблеми ппврзани сп биптехнплпщките и бипмедицинските
прпизвпди и прпцеси вп индустријата и истражувашките капацитети.
Ппкажува спзнанија за главните класи на секундарни метабплити, сппспбнпст
да се пбјасни бипсинтезата на секундарните метабплити врз пснпва на
пргански хемиски принципи, сппспбнпст да се пбјасни структурата,
раствпрливпста и хемиските свпјства на секундарните метабплити,
сппспбнпст за дискусија вп врска сп екстракцијата на растителни дрпги и
изплација на секундарни метабплити пд растителен материјал, сппспбнпст
да се пбјаснат метпдите за анализа на секундарни спединенија вп растителни
сурпвини, ппзнаваоа за фармакплпщките свпјства на секундарните
спединенија и нивната упптреба какп главни супстанци и какп спстпјки вп
растителни сурпвини или екстракти. Ппкажува базишнп ппзнаваое на
пснпвните фармацевтскптехнплпщки пперации, фармацевтски дпзираните
фпрми, нашелата на ДПП, пснпвните фармацевтскп-технплпщки и
бипфармацевтски прпцедури за карактеризација и кпнтрпла на квалитет на
дпзираните фпрми.
Ппкажува ппзнаваое на пснпвните техники на рабпта сп клетки, клетпшни
медиуми и видпви на клетпшни култури, пдржуваое на клетките вп живпт,
раст и развпј на клетки ин витрп, манипулацијата сп клетки и нивна примена
вп мплекуларна биплпгија, дијагнпстиката и кпмерцијалната апликација.
Ппкажува знаеое за пснпвните нашела на имунплпщките и мплекуларните
анализи. Ппкажува ппзнаваое на дпбрата лабпратприска практика и
тплкуваоетп на резултатите пд лабпратприските испитуваоа.
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I циклус студии
I циклус студии

Ппкажува сппспбнпст за прибираое, анализираое, пценка и презентираое
на ппдатпци, идеи и кпнцепти. Ппкажува сппспбнпст за пценка и избпр на
метпди и техники, алатки и ппщти вещтини вп пбласта на лабпратприската
анализа. Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и
кпмплексни ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти и
креативнп справуваое сп слпжени пращаоа.

Кпмуникациски вещтини

I циклус студии

Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп ппединци и пациенти, специфишни групи на луде и на пациенти,
кплеги, здравствени рабптници и меначментпт на прганизацијата.
Превзема ппделена пдгпвпрнпст за резултатите зависнп пд пбемпт на
задашите при кплективнп пдлушуваое.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни, наушни и
интердисциплинарни дискусии, сп прпфесипнален пристап.
Знае јаснп да ги прикаже резултатите пд испитуваоетп. Мпже да спппщтува и
разменува инфпрмации, мислеоа, да кпмуницира на дадена тема, за
прпблеми и нивните рещенија, кпристејќи писмена, визуелна или нумеришка
фпрма.

Вещтини на ушеое

I циклус студии

Ппкажува сппспбнпст за независнп идентификуваое на свпите лишни
пптреби и интерес за кпнтинуирана едукација и прпфесипнален развпј.
Пребарува и кпристи литература. Ппкажува сппспбнпст за дпкументираое на
активнпстите за ушеое и преппзнаваое на пптребата за успврщуваое.

Сппспбнпст за
прпценка

Примена на знаеое и разбираое

Применува знаеое и разбираое вп пплетп на лабпратприскипт
бипмедицински инжинеринг кпристејќи ги прпфесипналните спзнанија пд
прирпдните и здравствените науки за мпделираое и пптимизираое на
лабпратприскипт меначмент, примената на инструментални техники и
аналитишки метпди вп истражувашки и апликативни лабпратприи пд
здравствената, прехрамбената, хемиската и биплпщката дејнпст. Применува
сппдветни прпцедури и стандарди при земаое примерпк за анализа. Знае да
изведува рутински анализи вп испитуваоетп на квалитетпт на прпизвпди и
супстанции пд прирпднп и пд синтетскп пптеклп, хербални сурпвини,
прехранбени прпизвпди, впда и други материјали. Знае да се вклуши вп
прпцесите вп фармацевтскптп инженерствп и фармацевтскптп
бипинженерствп, вп нивна стандардизација, следеое и валидација. Знае да
ги примени метпдплпгиите за дизајн и карактеризација на фармацевтските
прпизвпди, вклушителнп и нивната сигурнпст и безбеднпст.
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Циклус

Специфишни дескриптпри на квалификација

I циклус студии

 Знаеое за лабпратприските техники и инструментални метпди кпи
се кпристат вп лабпратприската практика.
 Знаеое и разбираое за пснпвните кпнцепти на статистишката
анализа и изведбата на статистишките тестпви и метпди.
 Знаеое за ппставуваое на пснпвна рамка за планираое,
изведуваое, защтита, надзпр и дпкументираое на лабпратприски
прпекти.
 Разбираое на регулативите и впдишите за пбезбедуваое на сигурнп
лабпратприскп рабптеое при ракуваое сп хемиски супстанции;
 Дпбрп разбираое на наципналните и на медунарпдните стандарди
за пбезбедуваое на квалитет при спрпведуваое на испитуваоата.
 Разбираое и применуваое на наспките пд впдишите при
валидација и квалификација вп аналитишка лабпратприја, бараоата
за акредитација на аналитишка лабпратприја,
 Разбираое и применуваое на стратегите и техниките за земаое
примерпк за анализа и негпвп ракуваое дп анализa спгласнп
пснпвните впдиши и стандарни прпцедури.
 Знаеоа за мпжните ризици за загрпзуваое на шпвекпвата пкплина
при лабпратприскп рабптеое и за пснпвните, медунарпднп
прифатени стандарди за лабпратприскп рабптеое сп цел да се
спгледа непхпднпста пд впсппставуваое и спрпведуваое на
прпграми за сигурнпст какп ппдеднаквп знашаен дел пд
активнпстите при реализација на лабпратприските прпекти.

I циклус студии

Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.2.1б. специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграмаЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО
(реакредитирана 2019)) спгласнп сп Уредбата за наципналната рамка на виспкп-пбразпвните
квалификации

 Сппспбнпст да гп примени знаеоетп и прпфесипналните спзнанија
вп изведба на лабпратприски анализи сп цел испитуваое на
квалитет на разлишни сурпвини и прпизвпди, применувајќи
спвремени инструментални и други лабпратприски техники, вп
спгласнпст сп медунарпдните стандарди за пбезбедуваое на
квалитет при спрпведуваое на испитуваоата.
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Сппспбнпст за прпценка

п I циклус студии
I циклус студии

 Сппспбнпст за размена на заклушпци и предлпзи сп аргументираое
и сп раципналнп ппткрепуваое на истите, пред се сп струшни, нп и
сп неструшни лица, на јасен и разбирлив нашин.

I циклус студии

 Сппспбнпст за леснп снапдаое вп ушеоетп сп кпристеое на
литература, интернет, сппственптп искуствп и креативнпст.
 Сппспбнпст за пребаруваое и кпристеое на струшна литература,
какп и на сите други извпри на инфпрмации релевантни за
рещениетп на прпблемпт.
 Сппспбнпст за ппстпјана рабпта на лишен напредпк вп ппглед на
знаеоата, разбираоетп и вещтините.
 Сппспбнпст за преппзнаваое на лишната пптреба за ппнатампщнп
знаеое и сппспбнпст за независнп и сампстпјнп делуваое при
стекнуваоетп нпви знаеоа и вещтини вп ппщтествени рамки.

Вещтини на ушеое

Кпмуникациски
вещтини

 Сппспбнпст за интегрираое на знаеоетп.
 Сппспбнпст за пценуваое на свпјата рабпта и пдлушуваое за
сппдветни прпмени вп наспка на ппдпбруваое на резултатите.
 Сппспбнпст за справуваое сп слпжени пращаоа, систематски и
креативнп.
 Сппспбнпст за пценуваое и селекција на метпдплпгии,
инструментални анализи и лабпратприски техники вп
лабпратприскптп апликативнп и наушнпистражувашкп рабптеое.
 Сппспбнпст за дпнесуваое пдлуки вп слпжени и непредвидливи
ситуации.
 Сппспбнпст за критишкп пценуваое на ппдатпците.
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Знаеое и разбираое

I циклус студии
I циклус студии

Циклус

Дескриптпр на квалификација

Примена на знаеоетп
и разбираоетп

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.3.1а.Опщт дескриптпр на квалификации спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка
на виспкппбразпвните квалификации за прв циклус студии на Фармацевтскипт факултет вп
скппје – студиска прпграма ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА (акредитација 2018)

Ппкажува знаеое и разбираое вп пплетп на диететиката кпе се
надпградува врз ппщтптп среднп пбразпвание и квалификациите за влез вп
ппвиспкп пбразпвание, вп дпменпт на прирпдните и здравствените науки и
пракса. Ппкажува ппзнаваое за вклушуваое на тепретските, практишните,
кпнцептуалните, кпмпаративните и критишките знаеоа и перспективи за
храната и режимпт на исхраната сппред спвремената метпдплпгија.
Ппкажува знаеое вп пбласта на храната и исхраната, биплпгијата, хемијата
(непрганска на физиплпщките макрп и микрпелементи, прганска),
прехранбената технплпгија и сирпвините за прехранбените прпизвди,
физиплпгијата и патпфизиплпгијата, епидемиплпгијата и микрпбиплпгијата
ппврзани сп храната и исхраната, математишките и статистишките пресметки
кпи се применуваат вп диететиката. Ппкажува ппзнаваое на бипхемијата на
хранливите спстпјки и метабплизмпт, фармакптерапијата, имунплпгијата и
фитптерапијата. Ппкажува знаеое за правилната исхрана на шпвекпт, какп и
мпделираое и пптимизираое на режимпт на исхраната сп щтп се наспшува
кпн диетптерапијата. Ппкажува ппзнаваое на метпдите за лабпратприска
анализа, какп и тпксикплпщките аспекти на храната.
Ппкажува знаеое да практикува мпделираое и пптимизираое на
индивидуалнипт режим на исхрана вп спгласнпст сп прпфесипналните
стандарди и етишките нашела.
Ппкажува разбираое на диететиката и диетптерапијата следејќи ги
текпвните спстпјби вп наушнптп истражуваое и нпвите извпри на знаеое.
Ппкажува знаеое и разбираое на спвремените теприи и метпдплпгии за
планираое и практикуваое на разлишни режими на исхрана, зависнп пд
индивидуалните пптреби.
Применува знаеое и разбираое базиранп на дпказ вп пплетп на
диететиката и диетптерапијата кпристејќи ги прпфесипналните спзнанија пд
прирпдните и здравствените науки за мпделираое и пптимизираое на
режимпт на исхрана на здрави и бплни луде.
Ппкажува кпмпетиции за идентификација, анализа и рещаваое на
прпблеми вп сппдветните ппдрашја на диететиката и диетптерапијата и вп
практика применува спвремена метпдплпгија.
Ппседува сппспбнпст за прпнапдаое и ппткрепуваое на аргументи
ппврзани сп диететиката.

96

п I циклус студии
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Сппспбнпст за
прпценка
Кпмуникациски
вещтини
Вещтини на ушеое

Ппкажува сппспбнпст за прибираое, анализираое, пценка и презентираое
на инфпрмации, идеи и кпнцепти, пд целпсни, некпмплетни или
пгранишени релевантни ппдатпци, за клушните ппдрашја на диететиката и
диетптерапијата.
Ппкажува сппспбнпст за пценка и избпр на наушни теприи, метпдплпгии,
алатки и ппщти вещтини вп клушните ппдрашја на диететиката какп наука.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп ппединци и пациенти, специфишни групи на луде и на
пациенти, кплеги, здравствени рабптници и меначментпт на
прганизацијата.
Превзема ппделена пдгпвпрнпст за резултатите зависнп пд пбемпт на
задашите при кплективнп пдлушуваое.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни, наушни и
интердисципли- нарни дискусии, сп прпфесипнален пристап.
Ппкажува сппспбнпст за независнп идентификуваое на свпите лишни
пптреби и интерес за кпнтинуирана едукација и прпфесипнален развпј.
Ппкажува сппспбнпст за дпкументираое на активнпстите за ушеое и
преппзнаваое на пптребата за успврщуваое.
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I циклус студии

 Сппспбнпст за интегрираое на знаеоетп.
 Сппспбнпст за пценуваое на свпјата рабпта и пдлушуваое за сппдветни
прпмени вп наспка на ппдпбруваое на резултатите.
 Сппспбнпст за справуваое сп слпжени пращаоа, систематски и креативнп.
 Сппспбнпст за пценуваое и селекција на метпдплпгии, алатки и ппщти
вещтини пд пбласта на диететиката.
 Сппспбнпст за дпнесуваое пдлуки вп слпжени и непредвидливи ситуации.
 Сппспбнпст за критишкп пценуваое на инфпрмациите.

I циклус студии

Циклус
I циклус студии
I циклус студии

 Сппспбнпст да гп примени знаеоетп базиранп на дпказ и
прпфесипналните спзнанија пд прирпдните и здравствените науки за
мпделираое на режими на исхрана за ппединци или групи, вп зависнпст
пд нивната физиплпщка спстпјба.
 Знаеоетп гп применува за идентификација на пптребата пд
впсппставуваое на нпрмален или специфишен режим на исхрана, анализа
на статуспт на ппединецпт и рещаваое на прпблемпт вп наспка на
ппстигнуваое на ппределените цели сп примена на спвремена
метпдплпгија.

 Сппспбнпст за размена на заклушпци и предлпзи сп аргументираое и сп
раципналнп ппткрепуваое на истите, пред се сп струшни, нп и сп неструшни
лица, на јасен и разбирлив нашин

Примена на знаеоетп
и разбираоетп

Знаеое и разбираое

 Дпбрп ппзнаваое и разбираое на храната, нејзинипт квалитет и
здравствена безбеднпст.
 Дпбрп ппзнаваое на примената на статистишките пперации и калкулации
вп диететиката.
 Знаеое
и
разбираое
на
физиплпгијата,
патпфизиплпгијата,
микрпбиплпгијата, епидемиплпгијата, нутритивната бипхемија и
тпксикплпгијата.
 Дпбрп ппзнаваое на принципите на правилна исхрана на шпвекпт вп
наспка на мпделираое и пптимизираое на режимпт на исхрана спгласнп
спвремените метпдплпгии зависнп пд пптребата на ппединецпт или
групата.
 Знаеое и разбираое за нутрицевтиците и нивните технплпщки и
бипфармацевтски карактеристики.
 Дпбрп ппзнаваое на фитптерапијата, фармакптерапијата и
диетптерапијата.

Сппспбнпст за
прпценка

Специфишни дескриптпри на квалификација

Кпмуникациски
вещтини

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.3.1б. Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за студистката прпграма пд прв циклус студии на ФАРМАЦЕВТСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ за ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈАспгласнп сп Уредбата за наципналната
рамка на виспкп-пбразпвните квалификации

98

I циклус студии

Вещтини на ушеое

 Сппспбнпст за леснп снапдаое вп ушеоетп сп кпристеое на литература,
интернет, сппственптп искуствп и креативнпст.
 Сппспбнпст за пребаруваое и кпристеое на струшна литература, какп и на
сите други извпри на инфпрмации релевантни за рещениетп на
прпблемпт.
 Сппспбнпст за ппстпјана рабпта на лишен напредпк вп ппглед на знаеоата,
разбираоетп и вещтините.
 Сппспбнпст за преппзнаваое на лишната пптреба за ппнатампщнп знаеое
и сппспбнпст за независнп и сампстпјнп делуваое при стекнуваоетп нпви
знаеоа и вещтини вп ппщтествени рамки.
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ВТПР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Акадедмски специјалистишки студии

Циклус на
студии

Дескриптпр на квалификација

II циклус на студии

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус и или 1 и 2 циклус пд пбласта на регулираните
прпфесии, на материјата ппврзана сп фармацевтската технплпгија и
бипфармација применувајќи метпдплпгии за рещаваое на слпжени
прпблеми на систематски и креативен нашин щтп дава пснпви и
пргиналнпст вп развиваоетп и примената на автпнпмни идеи за време на
студираоетп какп и ппнатаму на пплетп на прпфесипналните активнпсти.
Ппкажува виспкп нивп на прпфесипнална кпмпетентнпст на пплетп на
кпзметплпгијата, ппзнаваое на најшестите прпблеми/бплести на кпжата и
аднексите на кпжата и мпжнпст за критишкп вреднуваое при
фпрмулацијата, прпизвпдствптп и кпнтрпла на кавлитетпт на кпзметишките
прпизвпди за разлишна намена.
Ппкажува критишкп разбираое и сппспбнпст за кпмпилираое и
кпнсплидираое на свпетп знаеое вп разлишни правци и пд ппвеќе аспекти.
Ппкажува ппзнаваое за планираое, истражуваое и развпј
прекусампстпјнанаушнпистражувашкарабпта.

II циклус

Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.1а Опщт дескриптпр на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски специјалистишки студии пп
КОЗМЕТОЛОГИЈА (реакредитација 2019) спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на
виспкппбразпвните квалификации

Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на пристапи вп
рещаваое на пращаоата ппврзани сп прпизвпдствптп на пвие прпизвпди
вп кпзметишката и фармацевтската индустрија и пдделите за кпнтрпла на
квалитет на прпизвпдите, регулатпрните и инспекциски служби,
истражувашките институции, претставнищтвата на кпзметишките кпмпании,
кпнсултантските и маркетинг агенциите.
Детектираое, дефинираое и анализа на прпблемите, ппределуваое,
препищуваое, издаваое, спветуваое и изведуваое на терапија сп
кпзметишки препарати и кпзмецевтици, какп и следеое на успещнпста на
на терапијата (аптеки, специјалистишки прдинации, центри за медицинска
кпзметплпгија).
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II циклус
II циклус
II циклус

Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини
Вещтини на ушеое

Ппкажува сппспбнпст за анализираое и тплкуваое на резултати и
инфпрмации вп лабпратприскипт префпрмулациски и фпрмулациски
развпј, сппспбнпст за евалуација на наушни теприи, метпдплпгии,
аналитишки техники и метпди и ппщти вещтини какп и нивна примена при
прпценка на критишните параметри вп технплпщките прпцеси и нивнп
пптврдуваое вп валидациските прптпкпли, целпсна прпценка и
спрпведуваое на пптребните активнпсти за задпвплуваое на ппщтите и
специфишните регулатпрни аспекти на квалитетпт и безбеднпста на
кпзметишките препарати пд развпјпт, преку прпизвпдствптп, дп
дистрибуцијата и примената.
Сппспбнпст за евалуација на препищуваое и прдинираое на терапијата сп
кпзметишки препарати и кпзмецевтици, какп и евалуација на резултатите
пд истата.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните и
прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат
на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци шија
пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки, екпнпмските науки и пракса.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти,
кплеги, други здравствени рабптници.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст.
Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален
развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Циклус на
студии
II циклус
II циклус

II циклус

Примена на знаеоетп и
разбираоетп
Сппспбнпст за прпценка

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.1б. Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма Академски специјалистишки студии
пп КОЗМЕТОЛОГИЈА (реакредитација 2019) спгласнп сп Уредбата за наципналната рамка на
виспкп-пбразпвните квалификации

Специфишни дескриптпри на квалификација

 Студентите пп заврщуваое на специјалистишките студии пд втпр циклус
треба да ппкажат виспкп нивп на систематизиранп знаеое и разбираое
вп п0летп на кпзметплпгијата, ппзнаваое на најшестите
бплести/прпблеми на кпжата и аднексите на кпжата, местп и улпга на
спвремената кпзметплпгија, регултпрни бараоа, ппзнаваоа на
кпзметишките активни супстанции, механизми на дејствп и нивна
упптреба, фпрмулациски аспекти на кпзметишки прпизвпди и кпнтрпла
на нивнипт квалитет, безбеднпст и ефикаснпст, какп и специфишни
ппзнаваоа пд пдредени пбласти какп щтп се прирпдни сурпвини вп
кпзметишки прпизвпди и спвремени микрп/нанп системи, кпзметика за
специфишна намена и маркетинг на кпзметишки прпизвпди.
 Ппседува сппспбнпст за струшна и независна примена на знаеоа вп
рещаваое на пращаоата ппврзани сп:
- Упптребата на кпзметишките прпизвпди
- Типпви на дпзирани фпрми спгласнп намената на кпзметишкипт
прпизвпд
- Активнпст и безбеднпст на кпзметишките сурпвини и ексципиенсите
- Фпрмулациски аспекти на кпзметишките прпизвпди
- Кпнтрпла на квалитет на прпизвпдите, регулатпрни бараоа
 Ппкажува струшна ппдгптвенпст за детектираое, дефинираое и
анализа на прпблемите и спветуваое при избпрпт на кпзметишки
прпизвпд спгласнп спстпјбата на кпжата и спставпт на прпизвпдпт
 Ппкажува сппспбнпст за анализираое и тплкуваое на пснпвните
принципи на кпзметплпгијата, а и разбираое на вещтините за нејзинп
критишнп вреднуваое, сппспбнпст за прпценка и вреднуваое на
кпзметишките прпизвпди, дпзираните фпрми за упптреба и
прпизвпдствп на истите, нивната упптреба, ефикаснпст и безбеднпст,
специфишните бараоа и метпдите за кпнтрпла на квалитет на
прпизвпдите, и пптребната легислатива вп сферата на кпзметишките
прпизвпди.
 Сппспбнпст за прпценка, евалуација и вреднуваое на квалитетпт,
безбеднпста и пптенцијалната ефикаснпст на кпзметишките прпизвпди
спгласнп фпрмулацискипт спстав.
 Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и
кпмплексни ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа
мпжнпсти.
 Ппкажува
сппспбнпст
да
ги
следи
легалните,
етишките,
прпфесипналните и прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и,
кпга е пптребнп, да предлага активнпст базирана на сппственп
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Кпмуникациски вещтини

II циклус

Вещтини на ушеое

II циклус

тплкуваое на щирпкипт ппфат на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
 Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци
шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки и праксата.
 Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
 Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
 Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт
на дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или
јаснп дефинирани или базирани на мислеое.
 Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка, нп и едукација сп индивидуални пациенти/пптрпщуваши,
групи на пациенти/пптрпщуваши, кплеги, други здравствени рабптници.
 Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст.
 Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за сппдветна
критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп пптесната
дејнпст.
 Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт
прпфесипнален развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја
сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп,
вещтините, кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.2 Дескриптпри на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски специјалистишки студии пп здравствен меначмент и
фармакпекпнпмија

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд 1 циклус и/или 1 и 2 интегриран циклус пд пбласта на
регулираните прпфесии, на материја ппврзана сп фармакпекпнпмијата и
здраственипт меначмент применувајќи метпдплпгии сппдветни за
рещаваое слпжени прпблеми, какп на систематски, така и на креативен
нашин, щтп дава пснпва или мпжнпст за пригиналнпст вп развиваоетп
и/или примената на автпнпмни идеи вп пплетп на студираое.
Ппседува виспкп нивп на прпфесипнална кпмпетентнпст вп пплетп на
фармакпекпнпмијата за креираое, спрпведуваое и анализа на
фармакпекпнпмски студии, и специфишнпстите вп меначираоетп на
фармацевтската прпфесија и бизнис.
Ппкажува сппспбнпст да гп кпнсплидира свпетп знаеое вертикалнп,
хпризпнталнп и латералнп.
Ппседува сппспбнпст за струшнп и критишкп, независнп анлизираое на
трпщпците вп склпп на еден здраствен систем, евалуираое на
пптрпщувашката на лекпви, нашинпт на меначираое сп здраствените услуги
и вп склпп на тпа меначираоетп сп фармацевтските услуги вп склпп на
еден здраствен систем сп щтп придпнесува за раципнална пптрпщувашка и
раципнална упптреба на фармацевтските прпизвпди вп еден здраствен
систем.
Ппкажува сппспбнпст за анализираое, сплиднп прпценуваое, тплкуваое и
презентираое на здраственп-екпнпмските и фармакпекпнпмските мерки
кпи се превземаат вп здраственипт систем.
Ппкажува сппспбнпст за меначираое сп системпт на здраствена защтита,
пспбенп вп делпт ппврзан сп раципнална примена на лекпвите, следеое
на пптрпщувашката на истите и предлагаое на мерки за надминуваое на
евидентираните недпстатпци.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните и
прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
презема активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат
на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
Ппседува сппспбнпст за размена на ппдатпци, заклушпци и предлпзи пд
пбласта на фармакпекпнпмија и фармацевтски меначмент сп
аргументираое и раципналнп ппткрепуваое на истите, какп сп струшни
лица пд регулатпрните тела и фармацевтските кпмпании, вклушени вп
системпт на здраствена защтита така и сп неструшни лица -пациенти, јаснп
и недвпсмисленп.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
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II циклус

Вещтини на ушеое

интердисциплинарни дискусии, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за специјалистишки спвет и пдгпвпрнпст вп тимпт. Впди и
иницира активнпсти.

Ппкажува сппспбнпст за независнп идентификуваое на свпите лишни
пптреби и интерес за кпнтинуирана едукација и прпфесипнален развпј,
дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт интелектуален
развпј, прганизира напредни активнпсти за ушеое и критишки ја пценува
сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп,
вещтините, кпмпетентнпста и праксата.
Ппкажува сппспбнпст за дпкументираое на активнпстите за ушеое и
успврщуваое преку спздаваое на индивидуалнп ппртфплип.
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Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз дпдиплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус и или пд 1 и 2 циклус (интегриранистудии) пд
пбласта на регулираните прпфесии, на материјатаппврзана сп
фармацевтската регулатива и други српднидисциплини, применувајќи
метпдплпгии за рещаваое на слпженипрпблеми на систематски и креативен
нашин щтп дава пснпви ипргиналнпст вп развиваоетп и примената на
автпнпмни идеи завреме на студираоетп какп и ппнатаму на пплетп
напрпфесипналните активнпсти.
Ппседува спзнанија за хармпнизираната фармацевтската регулативащирум
светпт за пбезбедуваое на квалитет, безбеднпст и ефиакснпстна лекпвите,
медицинските ппмагала и дпдатпците вп храна, вппднпс на ппстапката за
дпбиваое на пдпбрение за ставаое вппрпмет, плеснуваое на ппстапката за
регистрација на глпбалнпнивп, какп и ппст-маркетинщкп следеое на
живптнипт век напрпизвпдите, сп щтп се здпбива сп виспкп нивп на
прпфесипналнакпмпетентнпст вп пбласта на фармацевтска регулатива.

II циклус

Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на знаеоа вп
рещаваое на пращаоата ппврзани сп: пбезбедуваое на квалитет,
безбеднпст и ефикаснспт на прпизвпдите вп тек на нивнипт развпј,
управуваое сп квалитетпт базиранп на прпценка на ризик, бараоата за
разлишните прпцедури и типпви на апликации за дпбиваое на пдпбрение за
ставаое вп прпмет, ппст-маркетинщкп следеое на живптнипт век на
прпизвпдпт преку ппднесуваое на варијации на дпкументацијата и следеое
на несаканите ефекти пд упптребата на лекпвите, какп и прпценката на
ризикпт за пкплината пд експанзивната упптреба на лекпви. Ппседува
сппспбнпст за критишнп, индивидуалнп и креативнп рещаваое прпблеми сп
пдредена пргиналнпст вп нпви или неппзнати средини и вп
мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп пплетп на прпфесипнсалнптп
успврщуваое.

II циклус

Сппспбнпст за
прпценка

Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.3а Опщт дескриптпр на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски специјалистишки студии
ппФАРМАЦЕВТСКА РЕГУЛАТИВА (реакредитација) 02/2016 спгласнп сп Уредбата за
наципнална рамка на виспкппбразпвните квалификации

Ппкажува струшнп знаеое за ппдгптпвка или за прпценка на
дпкументацијата вп ппстапката на дпбиваое на пдпбрение за ставаое на
лекпт вп прпмет и негпвп ппст-маркетинщкп следеое, применувајќи
независен, критишен и наушен пристап. Ппкажува сппспбнпст за
синтетизираое и интегрираое на знаеоетп. Сппспбнпст за системскп и
креативнп справуваое сп слпжени пращаоа, за сплиднп прпценуваое дури
и при некпмплетни и пгранишени инфпрмации, кпи ги вклушуваат лишните,
ппщтествените и етишките пдгпвпрнпсти при примената на стекнатптп
знаеое и прпценка.
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II циклус
II циклус

Кпмуникациски
вещтини
Вещтини на
ушеое

Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп кплеги и сп прпфесипналци пд регулатпрните пргани и
инспециските служби, фармацевтската и биптехнплпщката индустрија,
кпнтрплните лабпратприи какп и институциите за спрпведуваое на
претклинишките и клинишките испитуваоа. Кпристи сппдветна
прпфесипнална кпмуникација зависнп пд ппсегпт и карактеристките на
свпетп рабптнп местп и рабптните задаши.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст. Демпнстрира спвладани и кпмбинирани вещтини за
ушеое, мемприраое, кпристеое на времетп, индивидуалнп ангажираое,
шитаое литература и бараое релевантни ппдатпци пд Интернет.
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Циклус на
студии

Специфишни дескриптпри на квалификација

II циклус

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.3б Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма - академски специјалистишки студии
ппФАРМАЦЕВТСКА РЕГУЛАТИВА (реакредитација)
02/2016 спгласнп сп Уредбата за
наципналната рамка на виспкп-пбразпвните квалификации

• Студентите пп заврщуваое на специјалистишките студии пд втпр циклус
треба да ппкажат виспкп нивп на систематизиранп знаеое и разбираое пд
пбласта на фармацевтската регулатива, какп и прпфесипнална
кпмпетентнпст вп дпменпт на специфишната дисциплина и вп српдните
пбласти
• Студентите ќе се стекнат сп щирпки ппзнаваоа за бараоата на
фармацевтската регулатива за ставаое вп прпмет и ппстмаркетинщкп
следеое на лекпвите вп ЕУ, САД, Јаппнија и какп и сп хармпнизација на
наципналната регулатива сп регулативата на ЕУ
• Обезбедуваое на целпсен и детален преглед на регулатпрните бараоа,
критишните елементи, дпкументацијата и дпбрите практики на
претклинишките и клинишките испитуваоа на лекпви вп прпцеспт на
регистрација и ппстмаркетинщкп следеое на лекпвите
• Оснпвни знаеоа за фармакпвигиланцата щтп се пднесуваат на лекпвите
за хумана упптреба, какп и заппзнаваое сп ЕУ легислативата кпја
пвпзмпжува практишни знаеоа за впсппставуваое на сппдветен систем за
фармакпвигеланца
• Разбираое на успещните стратегии за интегрираое на науката и
регулатпрните гледищта вп дизајнираоетп, развпјпт и ставаоетп вп прпмет
на инпватпрните и генеришките лекпви
• Ппзнаваое на регулатпрните бараоа за квалитет на биплпщките
препарати, нпвите напредни терапии и специјални категприи на биплпщки
лекпви, какп и за биплпщки слишните лекпви и нивните специфики
• Стекнуваое на знаеоа за еврппската регулативата за педијатриските
лекпви, лекпвите наменети за ретки бплести, радипфармацевтски
препарати, хербални и традиципнални хербални лекпви
• Сеппфатен преглед на регулативата вп ЕУ, САД, Јаппнија и наципналната
регулатива, вклушителнп и ппзнаваое на бараоата за квалитет и
безбеднпст на медицинските ппмагала
• Сеппфатнп знаеое и преглед на бараоата за квалитет и здравствена
безбеднпст на дпдатпците за исхрана
• Обезбедуваое на инфпрмации за нашините на фалсификуваоетп на
лекпви и преглед на регулативата за фалсификувани лекпви какп дел пд
стратегијата за спрешуваое на нивнп прпзвпдствп, тргпвија и прпдажба.
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II циклус
II циклус
II циклус

Примена на знаеоетп и разбираоетп
Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини

• Примена на релевантнп знаеое пд пбласта на фармацевтската регулатива
за рещаваое на пращаоа ппврзан и сп бараоата за разлишните прпцедури
и типпви на апликации за дпбиваое на пдпбрение за ставаое вп прпмет и
ппст -маркетинщкп следеое на живптнипт век на лекпвите (инпватпрни и
генеришки лекпви, биплпщки и биплпщки слишни лекпви, педијатриски
лекпви, лекпви наменети за ретки бплести, радипфармацевтици, хербални
и традиципнални хербални лекпви )
• Демпнстрира сппспбнпст за критишкп размислуваое и аргументирана
дискусија при разгледуваое и рещаваое на кпнкретни прпблеми вп
ппдгптпвка или прпценка на дпкуметнација за став аое на лекпт вп прпмет
• Применува знаеоа за прганизираое и развпј на ефикасен систем на
фармакпвигиланца
• Ппкажува сппспбнпст за рещаваое на кпнкретни прпблеми ппврзани сп
регулатпрните барао а за ставаое вп прпмет, ппстмаркетинщкп следеое,
квалитет и безбеднпст на медицинските ппмагала
• Ппкажува струшна ппдгптвенпст за примена и анализа на легислативата вп
пднпс на квалитетпт и здравствената безбеднпст на дпдатпците вп исхрана
• Ги применува закпнпдавните нпрми и регулативи на нивп на ЕУ и РМ
Ппкажува сппспбнпст за анализираое и тплкуваое на регулатпрните
бараоата ппврзани сп разлишните прпцедури и типпви на апликации за
ставаое на лекпвите вп прпмет. Ппкажува сппспбнпст за ушествп и рабпта
вп интердисциплинарни тимпви за прпценка на квалитетпт, безбеднпста и
ефикаснпста на лекпвите и медицинските ппмагала, квалитетпт и
безбеднпста на дпдатпците вп исхрана, какп и успещнп разрещуваое на
разлишни прпфесипнални прпблеми. Ппседува вещтини и знаеое за брз
пристап дп базите на ппдатпци пд пбласта на фармацевтска регулатива и
примена на сппдветните впдиши и стандарди за дпбиваое на тпшна и
релевантна инфпрмација за разрещуваое на пдредени прпблеми.
Сппспбнпст за прпценка на впсппставенипт систем на фармакпвигиланца.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации щтп бараат анализа или сппредба на мпжните рещенија за
пдредени пращаоа и прпблеми. Ппкажува сппспбнпст да ги следи
закпнските , етишките, прпфесипналните и прганизаципните пплитики/
прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да предлага активнпст базирана
на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат на прпфесипнални
пплитики/прпцедури.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци шија
пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки и праксата. Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација
каде кпнтекстпт на дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на
задаши се јаснп дефинирани. Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп
специфишни интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти
пд фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт. Ппкажува
сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата
и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп дефинирани или
базирани на мислеое. Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за
впсппставуваое на спрабптка, нп и едукација сп кплеги и прпфесипналци
пд регулатпрните пргани и инспециските служби, фармацевтската и
биптехнплпщката индустрија, кпнтрплните лабпратприи какп и
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II циклус

Вещтини на ушеое

институциите
испитуваоа.

за

спрпведуваое

на

претклинишките

и

клинишките

Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст. Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт
прпфесипнален развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја
сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп,
вещтините, кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Циклус на
студии
II циклус на студии
II циклус
II циклус

Ппкажува сппспбнпст за синтетизираое и интегрираое на знаеоетп.
Сппспбнпст за системскп и креативнп справуваое сп слпжени пращаоа, за
сплиднп прпценуваое дури и при некпмплетни и пгранишени
инфпрмации, кпи ги вклушуваат лишните, ппщтествените и етишките
пдгпвпрнпсти при примената на стекнатптп знаеое и прпценка.

II циклус

Ппседува сппспбнпст за критишнп, независнп и креативнп рещаваое
прпблеми сп пдредена пргиналнпст вп нпви или неппзнати средини и вп
мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп пплетп на прпфесипнсалнптп
успврщуваое.

II циклус

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз дпдиплпм-скптп
пбразпвание пд прв циклус и или пд 1 и 2 циклус (интегрирани студии) пд
пбласта на регулираните прпфесии, на материјата ппврзана сп
фитпхемијата, фармакпгнпзијата и фитптерапијата и други српдни
дисциплини, применувајќи метпдплпгии за рещаваое на слпжени
прпблеми на систематски и креативен нашин щтп дава пснпви и
пргиналнпст вп развиваоетп и примената на автпнпмни идеи за време на
студираоетп какп и ппнатаму на пплетп на прпфесипналните активнпсти.

Вещтини на ушеое

Дескриптпр на квалификација

Кпмуникациск
и вещтини

Сппспбнпст за
прпценка

Примена на
знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и
разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.4а. Опщт дескриптпр на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски специјалистишки студии
ппФИТОТЕРАПИЈА – ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА (реакредитација)
02/2019спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на виспкппбразпвните квалификации

Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп кплеги и сп прпфесипналци шија пбука щирпкп варира вп
пплетп на медицинските, прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки и праксата. Кпристи сппдветна прпфесипнална
кпмуникација зависнп пд пписпт и карактеристките на свпетп рабптнп
местп и рабптните задаши.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст. Демпнстрира спвладани и кпмбинирани вещтини за
ушеое кпнцентрација шитаое и ушеое слущаое, мемприраое, кпристеое
на времетп, индивидуалнп ангажираое, шитаое литература и бараое
релевантни ппдатпци пд Интернет.
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II циклус
II циклус

Циклус на
студии

Знаеое и разбираое
Примена на знаеоетп и разбираоетп

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.4б. Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма - академски специјалистишки студии
ппФИТОТЕРАПИЈА – ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА (реакредитација)
02/2019, спгласнп сп Уредбата за наципналната рамка на виспкп-пбразпвните квалификации

Специфишни дескриптпри на квалификација

Ппкажува виспкп нивп на струшна кпмпетентнпст на пплетп на
фитптерапијата, ппзнаваое на најшестите прпблеми/бплести на прганите и
системите вп шпвекпвипт прганизам, фундаментални правила на
фитптерапијата и местп и улпга на спвремената фитптерапија вп денещната
медицина и фармација, ппзнаваоа за хемијата на секундарните
метабплити, нпсители на дејствптп, пснпвни принципи на раципнална
фитптерапија, механизми на дејствптп на прирпдни прпизвпди и нивна
упптреба вп третманпт на нарущуваоа и забплуваоа на прганите и
системите вп шпвекпвипт прганизам, аспектите на дпзираните фпрми на
хербалните лекпви и на дпдатпците на исхраната и кпнтрплата на
квалитетпт на истите, какп и специфишни ппзнаваоа пд ппределени
пбласти какп щтп се арпматерапијата, прирпдните антипксиданси,
прирпдните цитп-статици, традиципналните медицински системи и
нивнптп знашеое денес, медицинскипт канабис, развпјпт на
традиципналните хербални лекпви, дпзираните фпрми на пребиптици и
прпбиптици, хпмепатијата и слишнп.
Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на знаеоа вп
рещаваое на пращаоата ппврзани сп: 1) упптребата на фитп терапевтските средства вп терапијата, 2) дпзираните фпрми на
фитптерапевтските препарати и дпдатпците на исхраната, 3) механизмите
на дејствптп, есенцијалните знаеоа за фитпфармакплпгијата,
бипфармацевтската карактеризација, претклинишките и клинишките
испитуваоа на хербалните лекпви и другите аспекти пд
фитпфармакплпгијата, 4) структурните и хемиските аспекти на
секундарните растителни метабплити, 5) кпмплекснпста на хербалните
прерабптки и хербалните лекпви; 6) кпнтрплата на квалитет на
прпизвпдите, регулатпрните и инспекциски служби, истражувашките
институции, претставнищ - твата на фармацевтските кпмпании,
кпнсултантските и маркетинг агенциите. Ппкажува струшна ппдгптвенпст за
детектираое, дефинираое и анализа на прпблемите, ппределуваое,
спветуваое и издаваое на терапија сп хербални препарати/дпдатпци на
исхраната, какп и следеое на успещнпста на терапијата/ппдпбруваое на
физиплпщките функции , применувајќи мултидисциплинарен,
индивидуален, креативен, пригинален и наушен пристап вп нпви или
неппзнати средини и, вп мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп
пплетп на студираое.
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Ппкажува сппспбнпст за анализираое и тплкуваое на пснпвните принципи
на фитптерапијата и разбираое на вещтините за нејзинп критишнп
вреднуваое и истражуваое, сппспбнпст за прпценка и вреднуваое на
растителните и другите прирпдни сурпвини, нивните хемиски и други
карактеристики, нивната фармакплпщкп - биплпщка активнпст, фпрмите за
упптреба на хербалните лекпви и дпдатпци вп исхраната, нивнптп
фитптерапевтскп знашеое и упп - требата вп превенција и лекуваое,
унапредуваое и защтита на здравјетп, ефикаснпста и безбеднпста на
фитптерапевтските прпизвпди/дпдатпци на исхраната, специфишните
бараоа и кпмплекснпста на метпдите за кпнтрпла на квалитет на
прпизвпдите, пспбенп за мулти кпмппнентните хербални
прпизвпди/дпдатпци на исхраната и пптребната легислатива вп сферата на
пвие прпизвпди . Сппспбнпст за евалуација на препищуваое и прдинираое
на терапијата сп фитппрепарати, какп и евалуација на резултатите пд
истата. Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и
кпмплексни ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните и
прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат
на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци
шија пбука щирпкп варира вп пплетп на медицинските, прирпдните,
бипмедицинските, биптехнплпщките науки и праксата. Ппкажува
сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт. Ппкажува
сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое. Кпристи сппдветна
прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на спрабптка нп и
едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти, кплеги, други
здравствени рабптници.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст. Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на
лишнипт прпфесипнален развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое,
пценувајќи ја сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз
знаеоетп, вещтините, кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на
независнпст.
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Табела 7.6.4.5 Дескриптпри на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски специјалистишки студии пп ИНДУСТРИСКА ФАРМАЦИЈА

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус и или 1 и 2 циклус пд пбласта на регулираните
прпфесии, на материјата ппврзана сп здравственипт меначмент и
фармакпекпнпмијата применувајќи метпдплпгии за рещаваое на
слпжени прпблеми на систематски и креативен нашин щтп дава пснпви и
пргиналнпст вп развиваоетп и примената на автпнпмни идеи за време на
студираоетп какп и ппнатаму на пплетп на прпфесипналните активнпсти.
Ппкажува знаеое и разбираое да практикува меначерски, финансиски,
прганизаципнен и инфпрмативен меначмент вп здравствени системи, да
планира и креира бизнис план, да креира прпдажни и маркетинг
практики, применува метпди за следеое на пптрпщувашката на лекпви,
фармакпекпнпмските студии и анализи, вещтини за квалитетна практика
за прегпвараое, кпмуникациски вещтини какп и нашелата и принципите
на активнп слущаое и презентираое. Ппкажува сеппфатни знаеоа за
правата пд интелектуална сппственпст и вещтини за нивна практишна
апликација вп фармацевтската индустрија и администрација ппврзана сп
фармацијата. Ппкажува знаеоа за принципите на здравствена защтита вп
пракса вп зависнпст пд закпните и етишките дпктрини на медицинските
институции и критишкп разбираое на дпктрините кпи се применуваат за
защтита на правата на пациентите кпи ушествуваат вп клинишки студии вп
зависнпст пд впзрасната група на пппулацијата, нивната ментална
спстпјба и пращаоа пп живптп ппасни спстпјби.
Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на (1) пристапи вп
дизајнираоетп и развпјпт на спвремените фармацевтските дпзирани
пблици сп ппдпбрена ефикаснпст, сигурнпст и намалени несакани ефекти,
(2) експериментален дизајн при впсппставуваоетп и пптимизација на
фпрмулацијата, (3) спрпведуваое и планираое на фармацевтскптп
прпизвпдствп на кпнвенципналните и спвремените фармацевтски
дпзирани фпрми сп мпдифициранп пслпбпдуваое и наспшенп делуваое,
(4) наушните пристапи при ппставуваое на валидациските прптпкпли за
ппстапките и прпцесите вп фармацевтскптп прпизвпдствп и (5)
вградуваоетп и пбезбедуваоетп на квалитет преку дизајнпт, и (6)
анализа на квалитетпт на фармацевтските дпзирани пблици ин витрп и ин
вивп (7) планираое и изведба на трансфер пд истражувашките
лабпратприи и впведуваое на нпвите фпрмулации вп прпизвпдствп, и
пбезбедуваоетп на квалитетпт при прпизвпдствптп, (8) спрпведуваое на
вкупнипт пат на фпрмулацијата пд истражуваое дп кпнешнптп
пдпбруваое за пущтаое на прпизвпдите вп прпмет на дпмащнипт и
медунарпднипт пазар применувајќи мултидисциплинарен, индивидуален,
креативен, пригинален и наушен пристап вп нпви или неппзнати средини
и, вп мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп пплетп на студираое.
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Ппкажува сппспбнпст за анализираое, прпценка и тплкуваое на
резултати и инфпрмации вп лабпратприскипт префпрмулациски и
фпрмулациски развпј, сппспбнпст за евалуација на наушни теприи,
метпдплпгии, аналитишки техники и метпди и ппщти вещтини какп и
нивна примена при фпрмулираое какп на класишните така и на
спвремените дпзирани фпрми, испитуваоетп на квалитетпт и
прпизвпдствптп на лекпвите сппред регулативите на дпбрата прпизвпдна
пракса.
Ппкажува сппспбнпст за прпценка на критишните параметри вп развпјпт
на спвремените и класишните фпрмулации, фармацевтскп технплпщките
прпцеси и нивнп пптврдуваое вп валидациските прптпкпли, целпсна
прпценка и спрпведуваое на пптребните активнпсти за задпвплуваое на
ппщтите и специфишните регулатпрни аспекти на квалитетпт и
безбеднпста на лекпвите пд развпјпт, преку прпизвпдствптп, дп
дистрибуцијата и примената.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните и
прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат
на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци
шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки, екпнпмските науки и пракса.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти,
кплеги, други здравствени рабптници.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст.
Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален
развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Табела 7.6.4.6а Опщт дескриптпр на квалификации за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски специјалистишки студии пп
ХОМЕОПАТСКИ ЛЕКОВИ (акредитација 2015) спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на
виспкппбразпвните квалификации

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус и/или 1 и 2 циклус пд пбласта на
регулираните прпфесии, на материјата ппврзана сп фармацевтската
технплпгија и хпмеппатските лекпви применувајќи метпдплпгии за
рещаваое на слпжени прпблеми на систематски и креативен нашин щтп
дава пснпви и пргиналнпст вп развиваоетп и примената на автпнпмни
идеи за време на студираоетп какп и ппнатаму на пплетп на
прпфесипналните активнпсти.
Ппкажува виспкп нивп на прпфесипнална кпмпетентнпст на пплетп на
прпизвпдствп и примена на хпмеппатските лекпви, знаеое да
идентификува и рещава прпблеми пд пбласта на нивната ефикаснпст и
сигурнпст, да дизајнира и да впди експерименти ппврзани сп претхпдните
активнпсти, да ги тплкува ппдатпците пд експериментите, да кпристи
аналитишки техники, вещтини и спвремени алатки и ппрема неппхпдни за
истражуваое, планираое на развпј, какп и да спрпведува, креира и
изведува активнпсти ппврзани сп регулатпрните сегменти вп развпјпт,
прпизвпдствптп, регистрацијата и дистрибуцијата.
Ппкажува критишкп разбираое и сппспбнпст за кпмпилираое и
кпнсплидираое на свпетп знаеое вп разлишни правци и пд ппвеќе
аспекти.
Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на знаеоа вп
рещаваое на пращаоата ппврзани сп: 1) прпизвпдствптп на
хпмеппатските лекпви вп фармацевтската индустрија, 2) упптребата на
хпмеппатските лекпви вп терапијата, 3) кпнтрплата на квалитетпт на
прпизвпдите, 4) пбезбедуваоетп на квалитетпт при прпизвпдствптп, 5)
регулатпрните и етишките аспекти при прпизвпдствптп и примената на
хпмеппатските лекпви, 5) истражувашките институции, претставнищтвата
на фармацевтските кпмпании, кпнсултантските и маркетинг агенциите, 6)
спрпведуваое на вкупнипт пат на прпизвпдпт пд самипт ппшетпк на
прпизвпдствптп дп кпнешнптп пдпбруваое за пущтаое на прпизвпдите вп
прпмет на дпмащнипт и медунарпднипт пазар.
Ппкажува струшна ппдгптвенпст за детектираое, дефинираое и анализа
на прпблемите, спветуваое на пациентите при изведуваое на терапија сп
хпмеппатски лекпви, какп и следеое на успещнпста на терапијата,
применувајќи мултидисциплинарен, индивидуален, креативен,
пригинален и наушен пристап вп нпви или неппзнати средини и, вп
мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп пплетп на студираое.
Развива и дава рещенија за прпблеми и аргументи.
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II циклус
II циклус

Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини
Вещтини на ушеое

Ппкажува сппспбнпст за анализираое и тплкуваое на пснпвните
принципи на хпмеппатските лекпви и хпмеппатијата и разбираое на
вещтините за нивнп критишнп вреднуваое и истражуваое, сппспбнпст за
прпценка и вреднуваое на хпмеппатските лекпви, нивните
физишкпхемиски и други карактеристики, нивната терапевтска активнпст,
фпрмите за упптреба и прпизвпдствп на хпмеппатските лекпви, нивнптп
терапевтскп знашеое и упптребата вп превенција и лекуваое,
унапредуваое и защтита на здравјетп, ефикаснпста и безбеднпста на
хпмеппатските лекпви, специфишните бараоа и метпдите за кпнтрпла на
квалитет на прпизвпдите и пптребната легислатива вп сферата на
хпмеппатските лекпви. Сппспбнпст за евалуација на препищуваое и
прдинираое на терапијата сп хпмеппатски лекпви, какп и евалуација на
резултатите пд истата.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните
и прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат
на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци
шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки, екпнпмските науки и пракса.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап.
Прифаќа и кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти,
кплеги, други здравствени рабптници.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за
стекнуваое ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп
виспк степен на независнпст.
Дизајнира стратегија и планпви
за прпмпција на лишнипт прпфесипнален развпј и ушествува вп
активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на метпдите
за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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II циклус
II циклус

Циклус на
студии

Знаеое и разбираое
Примена на знаеоетп и разбираоетп

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.6б. Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма - академски специјалистишки студии
пп ХОМЕОПАТСКИ ЛЕКОВИ (акредитација 2015)спгласнп сп Уредбата за наципналната рамка
на виспкп-пбразпвните квалификации

Специфишни дескриптпри на квалификација

• Студентите пп заврщуваое на специјалистишките студии пд втпр циклус
треба да ппкажат виспкп нивп на систематизиранп знаеое и разбираое
какп пд пптесната пбласт на фармацевтската технплпгија (хпмеппатски
лекпви) така и генералнп вп ппщирпкптп ппдрашје на фармацијата;
• Студентите ќе се стекнат сп знаеое базиранп на наушни дпкази, кпещтп
ќе им пвпзмпжи критишки, пбјективен и непристрасен припд при
спветуваоетп на пациентите при издаваое на хпмеппатските лекпви
• Ппзнаваое на технишкике капацитети и мпжнпсти за прпизвпдствп на
хпмеппатски лекпви и принципите на дпбрата прпизвпдна практика
• Кпнтрпла на квалитетпт на хпмеппатските лекпви и надзпр при
прпизвпдствп
• Ппзнаваое на закпнпдавните нпрми и регулативи на нивп на ЕУ и РМ
• Виспкп развиени сппспбнпсти за кпнтинуиранп ушеое и ппнатампщнп
сампуспврщуваое сп сите нпви спзнанија при прпизвпдствптп на
хпмеппатските лекпви
• Разбираое на текпвите на прпизвпдствптп на фармацевтските дпзирани
фпрми, лпкалнп и глпбалнп и изразени кпмуникациски вещтини
• Студентите треба да имаат сппспбнпст за упптреба на прпщиренп и
прпдлабпшенп знаеое, сп виспкп нивп на прпфесипнална кпмпетентнпст
вп дпменпт на специфишната дисциплина и вп српдните пбласти.
• Применува релевантнп знаеое вп пплетп на фармацијата и
бипмедицината;
• Успещнп разрещува разлишни прпфесипнални прпблеми; • Демпнстрира
сппспбнпст за критишкп размислуваое и аргументирана дискусија при
разгледуваое и рещаваое на кпнкретни прпблеми;
• Ги применува на принципите на дпбра прпизвпдна практика при
прпизвпдствптп на хпмеппатските лекпви
• Ги применува и аплицира закпнпдавните нпрми и регулативи на нивп на
ЕУ и РМ
• Применува знаеое базиранп на наушни дпкази, сп цел критишки,
пбјективен и непристрасен припд при спветуваоетп на пациентите при
издаваоетп на хпмеппатските лекпви
• Ушествп и рабпта вп наушни тимпви за прпценка на хпмеппатските
лекпви
• Примена и развпј на пплисите за прпмпција, превенција и ппвтпрнп
впсппставуваое на здравјетп
• Примена и ппшитуваое на етишките и мпралните принципи пд аспект на
кприснпст за индивидуалнптп и јавнптп здравје
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II циклус
II циклус
II циклус

Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини
Вещтини на ушеое

• Ппкажува сппспбнпст за анализираое и тплкуваое на пснпвните
принципи на хпмеппатијата и разбираое на вещтините за нејзинп
критишнп вреднуваое, сппспбнпст за прпценка и вреднуваое на
хпмеппатските лекпви, фпрмите за упптреба и прпизвпдствп на
хпмеппатските лекпви, нивната упптреба, ефикаснпс и безбеднпст,
специфишните бараоа и метпдите за кпнтрпла на квалитет на
прпизвпдите, и пптребната легислатива вп сферата на хпмеппатските
препарати.
• Сппспбнпст за евалуација на препищуваое и прдинираое на терапијата
сп хпмеппатски лекпви, какп и евалуација на резултатите пд истата.
• Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и
кпмплексни ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа
мпжнпсти.
• Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните
и прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат
на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
•Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци
шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки и праксата.
• Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
• Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
• Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт
на дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое.
• Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти,
кплеги, други здравствени рабптници.
• Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст.
• Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за сппдветна
критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп пптесната
дејнпст.
• Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт
прпфесипнален развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја
сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп,
вещтините, кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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АКАДЕМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИ

Циклус

Дескриптпр на квалификација

II циклус студии

Ги знае и ги разбира наципналните и медунарпдните стандарди
запбезбедуваое на квалитет при спрпведуваое на
лабпратприскииспитуваоа.
Ги следи и ги разбира наспките пд впдишите при валидација
иквалификација вп аналитишка лабпратприја, бараоата за акредитацијана
аналитишка лабпратприја, пбезбедуваое на систем за квалитет,
пбезбедуваое на технишка кпмпетентнпст и развиваое налабпратприски
инфпрмативен систем за системскп управуваое спппдатпците.
Знае и разбира разни метпди за испитуваое на квалитет на
разлишнипрпизвпди и сурпвини.
Ги знае и ги разбира фармацевтскп-технплпщките анализи, гиппзнава
прпцесите вп фармацевтскптп инженерствп ифармацевтскптп
бипинженерствп, нивна стандардизација, следеое ивалидација.

II циклус студии

Знае да имплементира наципнални и медунарпдни стандарди за
пбезбедуваое на квалитет при спрпведуваое на лабпратприски
испитуваоа. 11 Знае да примени сппдветни прпцедури и стандарди при
земаое примерпк за анализа. Знае да изведува рутински анализи вп
испитуваоетп на квалитетпт на прпизвпди и супстанции пд прирпднп и пд
синтетскп пптеклп, хербални сурпвини, прехранбени прпизвпди, впда и
други материјали. Знае да ги прикаже резултатите дпбиени пд
испитуваоата. Знае да применува математишки и статистишки метпди за
мпделираое и анализираое резултати. Знае да се вклуши вп прпцесите вп
фармацевтскптп инженерствп и фармацевтскптп бипинженерствп, вп
нивна стандардизација, следеое и валидација. Знае да ги примени
метпдплпгиите за дизајн и карактеризација на фармацевтските прпизвпди,
вклушителнп и нивната сигурнпст и безбеднпст.

II циклус студии

Сппспбнпст за
прпценка

Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.7а. Опщт дескриптпр на квалификации на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ЛАБОРАТОРИСКА
АНАЛИЗА И ИНЖИНЕРСТВО ВО ФАРМАЦИЈАТА спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на
виспкппбразпвните квалификации

Сппспбнпст за интегрираое на знаеоетп. Сппспбнпст за систематскп и
креативнп справуваое сп слпжени пращаоа. Сппспбнпст за управуваое сп
метпдплпгии, алатки и ппщти вещтини пд пбласта на лабпратприската
анализа и фармацевтскптп инжинерствп и фармацевтскптп
бипинжинерствп. Сппспбнпст за изразуваое на креативнпст вп
ппдпбруваоетп на прпцесите и аналитишките ппстапки.. Критишкп
пднесуваое кпн извприте на инфпрмации и кпн литературата.
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Кпмуникациски
вещтини

II циклус студии

Сппспбен е за вербална и невербална кпмуникација. Сппспбен е да
кпристи и други средствата за кпмуникација. Знае јаснп да ги прикаже
резултатите пд испитуваоетп. Мпже да спппщтува и разменува
инфпрмации, мислеоа, да кпмуницира на дадена тема, за прпблеми и
нивните рещенија, кпристејќи писмена, визуелна или нумеришка фпрма.

Вещтини на ушеое

II циклус студии

Ја разбира пптребата за дпживптнп ушеое и ги кпристи сите распплпживи
сретства и мпжнпсти за прпфесипнален развпј. Пребарува и кпристи
литература.
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Циклус на
студии
II циклус студии

Специфишни дескриптпри на квалификација

- Дпбрп разбираое на наципналните и на медунарпдните стандарди за
пбезбедуваое на квалитет при спрпведуваое на испитуваоата. –
- Разбираое и применуваое на наспките пд впдишите при валидација и
квалификација вп аналитишка лабпратприја, 12 бараоата за акредитација
на аналитишка лабпратприја, пбезбедуваое на систем за квалитет,
пбезбедуваое на технишка кпмпетентнпст и развиваое на лабпратприски
инфпрмативен систем за системскп управуваое сп ппдатпците.
- Разбираое и применуваое на стратегите и техниките за земаое
примерпк за анализа и негпвп ракуваое дп анализa спгласнп пснпвните
впдиши и стандарни прпцедури.
- Знаеое да примени сппдветен аналитишки метпд за испитуваое на
квалитет на: супстанца (хемиска супстанца пд прирпднп и пд синтетскп
пптеклп и хербална сурпвина), фармацевтски и кпзметишки прпизвпд,
прехранбен прпизвпд (храна) и примерпци пд живптната средина (впда,
ппшва и впздух).
- Знаеое и разбираое за: прпцесите вп фармацевтскптп инжинерствп и
фармацевтскптп бипинжинерствп, пред се за нивна валидација,
стандардизација и следеое; метпдплпгијата за карактеризација на
фармацевтски, на кпзметишките прпизвпди и на медицински ппмагала;
изведба на дизајн на експерименти; изведба на студии за
бипраспплпживпст и бипеквиваленција, какп и ппзнаваоа за пснпвните
кпнцепти на статистишката анализа и изведбата на статистишките тестпви и
метпди.
- Знаеоа да применува метпдплпгии сппдветни за рещаваое на зададени
прпблеми, на систематски и креативен нашин, щтп пбезбедува мпжнпст за
пригиналнпст при примена на сппствени идеи вп кпнтекст на
истражуваоетп. Ппкажува виспкп нивп на прпфесипнална кпмпетентнпст
какп и сппспбнпст за упптреба на прпщиренп и прпдлабпшенп знаеое.

II циклус студии

Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.7б. Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО
ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА И ИНЖИНЕРСТВО ВО ФАРМАЦИЈАТА спгласнп сп Уредбата за
наципналната рамка на виспкп-пбразпвните квалификации

Сппспбнпст за ушествп вп изведба на лабпратприски анализи сп цел
испитуваое на квалитет на разлишни сурпвини и прпизвпди,
применувајќи спвремени инструментални и други лабпратприски
техники, вп спгласнпст сп медунарпдните стандарди за пбезбедуваое на
квалитет при спрпведуваое на испитуваоата. Сппспбнпст за ушествп вп
изведба на прпцесите вп фармацевтскптп инжинерствп и фармацевтскптп
бипинжинерствп, сампстпјна изведба на анализи за карактеризација на
фармацевтските, на кпзметишките прпизвпди и на медицинските
ппмагала, ушествп вп дизајн на експерименти, ушествп вп студии на
бипраспплпживпст и бипеквивалентнпст. Сппспбнпст за критишкп и
креативнп рещаваое прпблеми пд гпресппменатите пбласти вп
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II циклус студии

 Сппспбнпст за размена на заклушпци и предлпзи сп аргументираое и сп
раципналнп ппткрепуваое на истите, какп сп струшни, така и сп
неструшни лица, јаснп и недвпсмисленп.

I II циклус студии

 Сппспбнпст за пребаруваое и кпристеое на струшна литература, какп и
на сите други извпри на инфпрмации релевантни за истражуваоетп и
рещениетп на прпблемпт.
 Сппспбнпст за навлегуваое вп нпви спдржини и усвпјуваое на нпви
метпди преку дпживптнп ушеое.
 Сппспбнпст за ппстпјана рабпта на лишен напредпк вп ппглед на
знаеоата, разбираоетп и вещтините.
 Сппспбнпст за леснп снапдаое вп ушеоетп сп кпристеое на литература,
интернет, сппственптп искуствп и креативнпст.
 Сппспбнпст за преппзнаваое на лишната пптреба за ппнатампщнп
знаеое и сппспбнпст за независнп и сампстпјнп делуваое при
стекнуваоетп нпви знаеоа и вещтини вп ппщтествени рамки.
 Сппспбнпст за преземаое пдгпвпрнпст за ппнатампщен прпфесипнален
развпј и успврщуваое.

Вещтини на ушеое

 Сппспбнпст за пценуваое на свпјата рабпта и пдлушуваое за сппдветни
прпмени вп наспка на ппдпбруваое на резултатите.
 Сппспбнпст за интегрираое на знаеоетп.
 Сппспбнпст за справуваое сп слпжени пращаоа, систематски и
креативнп.
 Сппспбнпст за пценуваое и селекција метпдплпгии, алатки и ппщти
вещтини пд пбласта на лабпратприската анализа и пд пбласта на
фармацевтскптп инжинерствп и фармацевтскптп 13 бипинжинерствп,
даваое предлпзи и рещенија за ппдпбруваое на прпцесите и
аналитишките ппстапки.
 Сппспбнпст за дпнесуваое пдлуки вп слпжени и непредвидливи
ситуации.
 Сппспбнпст за критишкп пценуваое на инфпрмациите вп текпт на
испитуваоетп.
 Сппспбнпст за прпценуваое на креативнптп пднесуваое зависнп пд
ситуации.

Кпмуникациски
вещтини

спрабптка сп фармацевт или биптехнплпг.
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Циклус
II циклус студии
II циклус студии
II циклус студии

Знаеое и разбираое
Сппспбнпст за
прпценка

Примена на знаеоетп и
разбираоетп

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.8 Дескриптпри на квалификации на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - магистерски студии пп ЗДРАВСТВЕН МЕНАЧМЕНТ И
ФАРМАКОЕКОНОМИЈА

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус или 1 и 2 (интегриран) циклус пд пбласта на
регулираните прпфесии, за здравствен меначмент и фармакпекпнпмија
применувајќи метпдплпгии за рещаваое на слпжени прпблеми на
систематски и креативен нашин, щтп дава пснпва и пргиналнпст вп
развиваоетп и примената на автпнпмни идеи за време на студираоетп и вп
прпфесипналната кариера. Ппкажува знаеое и разбираое за спрпведуваое
на наушнпистражуваое пд пбласта на меначерски, финансиски,
прганизаципнен и инфпрмативен меначмент вп здравствени системи, да
планира и креира бизнис план и прпдажни и маркетинг практики, да ја
истражува пптрпщувашката на лекпви, наушнп да креира и евалуира
фармакпекпнпмски студии и анализи и да развива и применува вещтини за
квалитетнп прегпвараое, активнп слущаое и презентираое. Ппкажува
сеппфатни знаеоа за истражуваое на правата пд интелектуална сппственпст
и вещтини за нивна практишна апликација вп фармацевтската индустрија и
администрација. Ппкажува знаеоа за принципите на здравствена защтита,
вп зависнпст пд закпните и етишките дпктрини на медицинските институции
и критишкп разбираое на дпктрините кпи се применуваат за защтита на
правата на пациентите кпи ушествуваат вп клинишки студии.
Применува знаеое и разбираое базиранп на дпказ вп фармакпекпнпмските
истражуваоа и меначираоетп сп системпт на здравствена защтита, вп
истражуваоата ппврзани сп финансискипт и прганизаципнипт меначмент,
пбезбедува релевантни инфпрмации за упптребата на лекпвите вп услпви на
финансиски пгранишуваоа и истражуваоата ппврзани сп меначментпт на
инфпрмации. Развива и дава рещенија за прпблеми сп терапијата сп лекпви,
максимизирајќи ја трпщкпвата ефикаснпст на третманпт, дава наспки за
прифаќаое и адаптираое на спвремени здравствени технплпгии и
придпнесува за имплементација, евалуација и развпј на кпнцептпт на
фармацевтската грижа вп здравственипт систем.
Ппкажува сппспбнпст за истражуваое, анализираое, евалуираое и
презентираое на фармакпекпнпмски ппдатпци, сппспбнпст за пцена и
избпр на наушни теприи и метпдплпгии за фармакпекпнпмска евалуација.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини за анализа и сппредба на
разлишни терапии и за спрпведуваое на ефикасен финансиски и
прганизаципнен меначмент. Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните,
етишките, прпфесипналните и прганизаципните пплитики/прпцедури и
кпдекси и, кпга е пптребнп, да презема активнпст базирана на сппственп
тплкуваое на щирпкипт ппфат на прпфесипнални пплитики/прпцедури.
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Кпмуникациски вещтини
Вещтини на ушеое

Спрабптува сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и наушните рабптници
и прпфесипналци шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните,
бипмедицинските, биптехнплпщките и екпнпмските науки и пракса.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое. Ппкажува сппспбнпст за независнп
ушествп вп специфишни интердисциплинарни дискусии за практишни и
наушни аспекти пд фармакпекпнпмијата и здравственипт меначмент, сп
прпфесипнален пристап. Прифаќа и кпнсултации за спвет и ппделена
пдгпвпрнпст вп тимпт. Впсппставува прпфесипнален пднпс сп пациентите и
спрпведува спветуваое и едукација на индивидуални и групи на пациенти.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи наушна литература и ппседува вещтини за критишна
евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп пптесната дејнпст.
Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален
развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Циклус на
студии

Знаеое и разбираое
Примена на знаеоетп и разбираоетп

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.9 Дескриптпри на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски магистерски студии пп ИНДУСТРИСКА ФАРМАЦИЈА

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус и или 1 и 2 циклус пд пбласта на регулираните
прпфесии, на материјата ппврзана сп фармацевтската технплпгија и
бипфармација применувајќи метпдплпгии за рещаваое на слпжени
прпблеми на систематски и креативен нашин щтп дава пснпви и пргиналнпст
вп развиваоетп и примената на автпнпмни идеи за време на студираоетп
какп и ппнатаму на пплетп на прпфесипналните активнпсти.
Ппкажува виспкп нивп за наушнптп какп и практишнп спгледуваое на
спвремените терапевтски системи, системите сп наспшенп делуваое,
нанпсистемите и бипфармацевтиците, нивната фпрмулација, прпизвпдствп,
аналитика, пбезбедуваое на квалитет и ин вивп какп и ин витрп прпценка
на ефикаснпста и сигурнпст.
Ппкажува ппзнаваое за планираое, истражуваое и изведуаваое на развпј
какп на кпнвенципнални, така и на спвремени терапевтски системи вп
фармацевтската индустрија ппкрај ппзнаваоата за прганизираое на
прпизвпдствп и пбезбедуваое на квалитет вп прпизвпдствптп за
кпнвенципналните дпзирани фпрми и кпнвенципналните фпрми сп
мпдифициранп пслпбпдуваое.
Ппзнаваое на наушните аспекти на фпрмулацијата и прпизвпдствптп сп цел
да се пбезбеди квалитет вп секпј сегмент на дизајнипт на фпрмулациите,
дизајнпт на прпцесите и прпизвпдствптп вп фармацевтската индустрија.
Ппкажува критишкп разбираое и сппспбнпст за кпмпилираое и
кпнсплидираое на свпетп знаеое вп разлишни правци и пд ппвеќе аспекти.
Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на (1) пристапи вп
дизајнираоетп и развпјпт на спвремените фармацевтските дпзирани
пблици сп ппдпбрена ефикаснпст, сигурнпст и намалени несакани ефекти,
(2) експериментален дизајн при впсппставуваоетп и пптимизација на
фпрмулацијата, (3) спрпведуваое и планираое на фармацевтскптп
прпизвпдствп на кпнвенципналните и спвремените фармацевтски дпзирани
фпрми сп мпдифициранп пслпбпдуваое и наспшенп делуваое, (4) наушните
пристапи при ппставуваое на валидациските прптпкпли за ппстапките и
прпцесите вп фармацевтскптп прпизвпдствп и (5) вградуваоетп и
пбезбедуваоетп на квалитет преку дизајнпт, и (6) анализа на квалитетпт на
фармацевтските дпзирани пблици ин витрп и ин вивп (7) планираое и
изведба на трансфер пд истражувашките лабпратприи и впведуваое на
нпвите фпрмулации вп прпизвпдствп, и пбезбедуваоетп на квалитетпт при
прпизвпдствптп, (8) спрпведуваое на вкупнипт пат на фпрмулацијата пд
истражуваое дп кпнешнптп пдпбруваое за пущтаое на прпизвпдите вп
прпмет на дпмащнипт и медунарпднипт пазар применувајќи
мултидисциплинарен, индивидуален, креативен, пригинален и наушен
пристап вп нпви или неппзнати средини и, вп мултидисциплинарен
кпнтекст, ппврзани сп пплетп на студираое.
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Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини
Вещтини на ушеое

Ппкажува сппспбнпст за анализираое, прпценка и тплкуваое на резултати и
инфпрмации вп лабпратприскипт префпрмулациски и фпрмулациски развпј,
сппспбнпст за евалуација на наушни теприи, метпдплпгии, аналитишки
техники и метпди и ппщти вещтини какп и нивна примена при
фпрмулираое какп на класишните така и на спвремените дпзирани фпрми,
испитуваоетп на квалитетпт и прпизвпдствптп на лекпвите сппред
регулативите на дпбрата прпизвпдна пракса.
Ппкажува сппспбнпст за прпценка на критишните параметри вп развпјпт на
спвремените и класишните фпрмулации, фармацевтскп технплпщките
прпцеси и нивнп пптврдуваое вп валидациските прптпкпли, целпсна
прпценка и спрпведуваое на пптребните активнпсти за задпвплуваое на
ппщтите и специфишните регулатпрни аспекти на квалитетпт и безбеднпста
на лекпвите пд развпјпт, преку прпизвпдствптп, дп дистрибуцијата и
примената.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и кпмплексни
ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа мпжнпсти.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките, прпфесипналните и
прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да
предлага активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат на
прпфесипнални пплитики/прпцедури.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци шија
пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки, екпнпмските науки и пракса.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и кпнсултации
за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт на
дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп
дефинирани или базирани на мислеое.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на пациенти,
кплеги, други здравствени рабптници.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст.
Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален
развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Циклус на
студии
II циклус
II циклус

II циклус на студии

Примена на знаеоетп и
разбираоетп
Сппспбнпст за прпценка

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.10 Дескриптпри на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - Академски магистерски студии пп КОЗМЕТОЛОГИЈА

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв циклус и/или 1 и 2 циклус пд пбласта на
регулираните прпфесии, на материјата ппврзана сп фармацевтската
технплпгија и бипфармација применувајќи метпдплпгии за рещаваое на
слпжени прпблеми на систематски и креативен нашин щтп дава пснпви и
пргиналнпст вп развиваоетп и примената на автпнпмни идеи за време
на студираоетп какп и ппнатаму на пплетп на прпфесипналните
активнпсти.
Ппкажува виспкп нивп на наушнптп и практишнп разбираое на пснпвните
принципи на дерматпфармација и кпзметплпгија и вещтини за нивнп
критишнп вреднуваое при псмислуваоетп и изведбата на развпјпт,
фпрмулацијата и прпизвпдствптп на спвремените кпзметишки прпизвпди
и кпзмецевтици.
Ппкажува критишкп разбираое и сппспбнпст за кпмпилираое и
кпнсплидираое на свпетп знаеое вп разлишни правци и пд ппвеќе
аспекти. Ппкажува ппзнаваое за планираое, истражуваое и развпј
преку сампстпјна наушнпистражувашка рабпта.
Ппседува сппспбнпст за струшнa и независнa примена на пристапи вп
префпрмулацискипт и фпрмулацискипт развпј, какп и дизајнпт на
фпрмулацијата на спвремените кпзметишки препарати, пд пткриваоетп
на пптенцијалната активна супстанција дп ставаоетп вп прпмет на
гптпвипт кпзметишки прпизвпд и негпвата пправдана упптреба.
Детектираое, дефинираое и анализа на прпблемите, ппределуваое,
препищуваое, издаваое, спветуваое и изведуваое на терапија сп
кпзметишки препарати и кпзмецевтици, какп и следеое на успещнпста
на на терапијата (аптеки, специјалистишки прдинации, центри за
медицинска кпзметплпгија).
Ппкажува сппспбнпст за анализираое, прпценка и тплкуваое на
резултати и инфпрмации вп лабпратприскипт префпрмулациски и
фпрмулациски развпј, сппспбнпст за евалуација на наушни теприи,
метпдплпгии, аналитишки техники и метпди и ппщти вещтини какп и
нивна примена при фпрмулираоетп, испитуваоетп на квалитетпт и
нивнп прпизвпдствптп сппред регулативите на ДПП.
Сппспбнпст за евалуација на препищуваое и прдинираое на терапијата
сп кпзметишки препарати и кпзмецевтици.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и
кпмплексни ситуации кпи бараат анализа. Ппкажува сппспбнпст да ги
следи легалните, етишките, прпфесипналните и прганизаципните
пплитики/прпцедури и кпдекси и, кпга е пптребнп, да предлага
активнпст базирана на сппственп тплкуваое на щирпкипт ппфат на
прпфесипнални пплитики/прпцедури.
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Кпмуникациски вещтини

II циклус

Вещтини на ушеое

II циклус

Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп меначментпт на прганизацијата, кплеги и прпфесипналци
шија пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки, екпнпмските науки и пракса.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се јаснп дефинирани.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската пракса, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за спвет и ппделена пдгпвпрнпст вп тимпт.
Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт
на дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или
јаснп дефинирани или базирани на мислеое.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка нп и едукација сп индивидуални пациенти, групи на
пациенти, кплеги, други здравствени рабптници.
Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст.
Дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален
развпј и ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст.
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Циклус на
студии

Дескриптпр на квалификација

II циклус на студии

Ппкажува знаеое и разбираое вп пплетп на диететиката кпе се
надпградува врз првипт циклус на виспкп пбразпвание пд прирпдните
и здравствените науки и квалификациите за влез вп ппвиспкп
пбразпвание, вп главните ппдрашја на здравствената пракса и наука,
применувајќи метпдплпгии сппдветни за рещаваое прпблеми, какп на
систематски, така и на креативен нашин, щтп дава пснпва или мпжнпст
за пригиналнпст вп развиваоетп и/или примената на автпнпмни идеи
вп кпнтекст на истражуваоетп вп диететиката и практикуваое на
диетптерапијата.
Има сппспбнпст за упптреба на прпщирени и прпдлабпшени знаеоа пд
пплетп на храната, исхраната, бипхемијата, прпценката на
нутритивните пптреби и ефектите на храната и режимпт на исхрана врз
здравјетп на лудетп, какп и регулативата вп пбласта на диететиката
какп гранка на здравственипт систем вп целина.
Ппкажува виспкп нивп на прпфесипнална кпмпетитивнпст вп ппвеќе
пплиоа на здравствените науки щтп пвпзмпжува не самп да
практикува диететика и диетптерапија, туку и да ја евалуира
ефикаснпста и исхпдпт пд диетптерапијата.
Ппседува знаеое пд ппвеќе предметни пбласти вп ппдрашјетп на
здравствените пплиоа, базирани на ренпмирани медунарпдни
истражуваоа вп наушнптп ппле на диететиката/диетптерапијата.

II циклус

Ппседува сппспбнпст за критишкп, независнп и креативнп рещаваое на
прпблеми вп пбласта на правилната исхрана и влијаниетп врз
здравјетп и благпсптијбата на лудетп, сп ппределена пригиналнпст вп
нпви и неппзнати средини.
Гп применува мултидисциплинарнипт кпнтекст вп практикуваоетп на
диетптерапијата.

II циклус

Сппспбнпст за прпценка

Примена на
знаеоетп и
разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.11. Опщт дескриптпр на квалификации ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - магистерски студии пп ДИЕТЕТИКА И
ДИЕТОТЕРАПИЈА (акредитација 2018)
спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на виспкппбразпвните квалификации за втпр
циклус

Ппкажува сппспбнпст за синтетизираое и интегрираое на стекнатптп
знаеое за диетиката и диетптерапијата.
Има сппспбнпст за справуваое сп слпжени пращаоа, спстемски и
креативнп, за сплиднп прпценуваое дури и при некпмплетни и
пгранишени инфпрмации, вклушувајќи ги лишните, ппщтествените и
етишките пдгпвпрнпсти при примена на стекнатптп знаеое и прпценка.
Ппседува пдлишна сппспбнпст за пценуваое и селекција на наушни
теприи, метпдплпгии, алатки и ппщти вещтини пд предметните
пбласти, какп и ппставуваое на нпви анализи и рещенија на наушна
пснпва.
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II циклус
II циклус

Кпмуникациски
вещтини
Вещтини на
ушеое

Ппседува сппспбнпст за размена на заклушпци и предлпзи сп
аргументираое и сп раципналнп ппткрепуваое на истите, какп сп
струшни, така и сп неструшни лица, јаснп и недвпсмисленп.
Превзема знашителна индивидуална пдгпвпрнпст за заеднишките
резултати.
Ппкажува знашителна сппспбнпст за иницираое активнпсти, какп и
прпфесипналнп впдеое на истите.
Ппкажува сппспбнпст за преппзнаваое на лишната пптреба за
ппнатампщнп знаеое и надпградуваое.
Има сппспбнпст за независнп и сампстпјнп делуваое при стекнуваое
на нпви знаеоа и вещтини вп ппщтествени рамки.
Превзема пдгпвпрнпст за ппнатампщен прпфесипнален развпј и
успврщуваое.
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Циклус на
студии

Специфишни дескриптпри на квалификација

II циклус

 Знаеое вп дпменпт на тепретски, практишни, кпнцептуални,
кпмпаративни и критишки перспективи вп пплетп на диететиката
сппред сппдветна метпдплпгија.
 Знаеое вп пбласта на храната и исхраната, бипхемијата на
хранливите спстпјки и нивнипт метабплизам вп шпвекпвипт
прганизам.
 Знаеое за диететиката и влијаниетп на режимпт на исхраната и
јавнптп здравје.
 Разбираое и применуваое на принципите на нутритивна прпценка
за ппединците и разлишните пппулаципни групи.
 Знаеое на клинишката исхрана, какп и здравствените придпбивки пд
пппдделни кпмппненти на храната.
 Разбираое и применуваое на наушни метпдплпгии за евалуација на
ефикаснпста и исхпдпт пд диетптерапијата.
 Ппзнаваое на сппдветната регулатива за храна и здравствените
системи.
 Ппкажува критишкп разбираое за клушните теприи, нашела и метпди
вп диететиката какп наука и пракса и сппспбнпст да гп кпнсплидира
свпетп знаеое вертикалнп, хпризпнталнп и латералнп.

II циклус

Примена на знаеоетп и разбираоетп

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.4.11б.Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма спгласнп сп Уредбата за
наципналната рамка на виспкп-пбразпвните квалификации

Ппкажува сппспбнпст за примена на знаеое и разбираое базиранп на
дпказ вп пплетп на диететиката и диетптерапијата на нашин щтп ги
применува прпфесипналните спзнанија пд прирпдните и
здравствените науки за индивидуалнп регулираое и влијание на
режимпт на исхраната на здрави и бплни луде.
Ппкажува кпмпетиции за идентификација, анализа и рещаваое на
прпблеми вп сппдветните ппдрашја на диететиката и диетптерапијата и
вп практика применува спвремена технплпгија.
Има сппспбнпст за прпнапдаое и ппткрепуваое на аргументи, за
индивидуален и мултидисциплинарен креативен и пригинален пристап
вп нпви или неппзнати средини, ппврзани сп пплетп на студираое.
Ппкажува сппспбнпст да ги следи легалните, етишките,
прпфесипналните и прганизаципните пплитики/прпцедури и кпдекси
и, кпга е пптребнп, да превзема активнпст базирана на сппственп
тплкуваое на щирпкипт ппфат на прпфесипнални
пплитики/прпцедури.
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II циклус
II циклус
II циклус

Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини
Вещтини на ушеое

Ппкажува сппспбнпст за прибираое, анализираое, пценка и
презентираое на инфпрмации, идеи и кпнцепти, пд целпсни,
некпмплетни или пгранишени релевантни ппдатпци, за клушните
ппдрашја на диететиката и диетптерапијата и ппкажува сппспбнпст за
пценка и избпр на наушни теприи, метпдплпгии, алатки и ппщти
вещтини вп клушните ппдрашја на диететиката какп наука.
Ппкажува сппспбнпст да кпристи вещтини вп низа рутински и
кпмплексни ситуации кпи бараат анализа или сппредба на низа
мпжнпсти.
Преппзнава припритети кпга рещава прпблеми и идентификува
птстапуваоа пд вппбишаените патищта.
Ппкажува сппспбнпст за пбјективна пценка базирана на дпказ на
тепретски и практишни пращаоа вп сппдветните ппдрашја на
диететиката, знае да ги идентификува пришините врз кпи се темелат
ппставените пращаоа и да избере сппдветнп рещение.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп ппединци и пациенти, специфишни групи на луде и
пациенти, кплеги, здравствени рабптници и меначментпт на
прганизацијата.
Ппкажува сппспбнпст за кпмуникација каде кпнтекстпт на дискусијата и
критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или јаснп дефинирани
или базирани на мислеое.
Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни, наушни и
интердисциплинарни дискусии, сп прпфесипнален пристап. Прифаќа и
кпнсултации за специјалистишки спвет и пдгпвпрнпст вп тимпт.
Впди и ппттикнува активнпсти.
Ппкажува сппспбнпст за независнп идентификуваое на свпите лишни
пптреби и интерес за кпнтинуирана едукација и прпфесипнален развпј,
дизајнира стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт интелектуален
развпј, прганизира напредни активнпсти за ушеое и критишки ја
пценува сппдветнпста на метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз
знаеоетп, вещтините, кпмпетентнпста и праксата.
Ппкажува сппспбнпст за дпкументираое на активнпстите за ушеое
преку спздаваое на индивидуалнп ппртфплип.
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Циклус на
студии
III циклус на студии
III циклус
III циклус
III циклус

Примена на знаеоетп
и разбираоетп
Кпмуникациски
вещтини

Сппспбнпст за прпценка

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.5.1а Опщт дескриптпр на квалификации на трет циклус на студии на
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ - спгласнп сп Уредбата за наципнална рамка на
виспкппбразпвните квалификации (втпра рекредитација 2018)

Дескриптпр на квалификација

Ппкажува знаеое и разбираое, кпе се надпградува врз диплпмскптп
пбразпвание пд прв и втпр циклус или 1 и 2 (интегриран) циклус пд
пбласта на регулираните прпфесии, применувајќи метпдплпгии за
рещаваое на слпжени прпблеми на систематски и креативен нашин.
Ппкажува виспкп нивп на прпфесипнална кпмпететнпст вп еднп или
ппвеќе специфишни наушни пплиоа, системскп разбираое на пплетп на
истражуваое на фармацевтските науки и расппзнаваое на метпди и
вещтини за истражуваое вп рамките на фармацевтските науки спгласнп
највиспките медунарпдни стандарди.
Ппседува знаеое пд една или ппвеќе предметни пбласти кпи се базираат
на најренпмирани медунарпдни истражуваоа вп пплетп на
фармацевтските науки.
Ппседува сппспбнпст за критишнп, независнп и креативнп рещаваое
прпблеми сп пдредена пргиналнпст вп нпви или неппзнати средини и вп
мултидисциплинарен кпнтекст, ппврзани сп пплетп на студираое. Умее
да тплкува, дизајнира, применува и адаптира сущтински предмет на
истражуваое сп практишна имплементација пд наушен интегритет. Преку
пригинални истражуваоа кпи ппстпјанп напредуваат ги надминуваат
ппстпјните граници на знаеоа. Сп пермаентната надпградба, дпадаат дп
нпви спзнанија, кпи мпже да бидат вреднувани на нивп на наципнални и
интернаципнални рецензирани публикации.
Ппкажува сппспбнпст за синтетизираое и интегрираое на знаеоетп.
Сппспбнпст за системскп и креативнп справуваое сп слпжени пращаоа, за
сплиднп прпценуваое дури и при некпмплетни и пгранишени
инфпрмации, кпи ги вклушуваат лишните, ппщтествените и етишките
пдгпвпрнпсти при примената на стекнатптп знаеое и прпценка. Умее да
прибира, пбрабптува, анализира и презентира релевантни инфпрмации,
идеи и кпнцепти.
Ппкажува сппспбнпст за пценуваое и селекција на наушни теприи,
метпдплпгии, алатки и ппщти вещтини пд предметните пбласти и
ппставуваое на нпви анализи и рещенија на наушна пснпва.
Кпристи сппдветна прпфесипнална кпмуникација за впсппставуваое на
спрабптка сп кплеги и прпфесипналци шија пбука щирпкп варира вп
пплетп на прирпдните, бипмедицинските, биптехнплпщките науки и
пракса.
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III циклус

Вещтини на ушеое

Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст. Следи текпвна наушна литература и ппседува вещтини за
сппдветна критишна евалуација на истата вп наспка на успврщуваое вп
пптесната дејнпст. Демпнстрира спвладани и кпмбинирани вещтини за
ушеое кпнцентрација шитаое и ушеое слущаое, мемприраое, кпристеое
на времетп, индивидуалнп ангажираое, индивидуална истражувашка
активнпст, шитаое литература и бараое релевантни ппдатпци пд
Интернет.
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Циклус на
студии

Специфишни дескриптпри на квалификација

III циклус

Знаеое и разбираое

Вид на
дескриптпр

Табела 7.6.5.1б. Специфишни дескриптпри на квалификацијата сп кпи се пдредуваат
резултатите пд ушеоетп за ппединешна студиска прпграма - трет циклус на студии на
ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ спгласнп сп Уредбата за наципналната рамка на
виспкп-пбразпвните квалификации

 Студентите пп заврщуваое на студиите пд третипт циклус треба да
ппкажат виспкп нивп на систематизиранп знаеое и разбираое,
генералнп вп ппщирпкптп ппдрашје на наушнп истражуваое вп
бипмедицинските науки и здравствп, какп и ппкпнкретнп пд пптесната
пбласт на истражуваое;
 Истп така, треба да бидат квалификувани да имаат спвладанп вещтини
и метпди вп пплетп на истражуваое и пптесната пбласт сп кпи ќе бидат
псппспбени за независнп и автпнпмнп истражуваоe;
 Студентите треба да пбезбедат ппщирпкп знаеое на наушните теприи,
метпдплпгии и алатки кпи ја спшинуваат пснпвата за истражуваое вп
сите пбласти на фармацевтските и бипмедицинските науки, развијќи
сппспбнпсти кај студентпт за индивидуалнп разбираое и справуваое
сп зададените прпблеми и теми;
 Студентите треба да бидат ппдгптвени индивидуалнп за истражуваоа и
едукација;
 Студентите треба да развијат експертски вещтини при дизајнираое на
истражуваоата и примена на метпдите вп пбласта пд интерес.
 Студентите треба да имаат сппспбнпст за упптреба на прпщиренп и
прпдлабпшенп знаеое, сп виспкп нивп на прпфесипнална
кпмпетентнпст вп дпменпт на специфишните дисциплини и вп српдните
пбласти.
 Студентите треба да ппседуваат длабинскп разбираое за медусебната
испреплетенпст на предметните пбласти пд наушнптп ппле на
фармацевтските, бипмедицинските и пстанатите српдни науки и
ппкажува знаеое за пришинскп-ппследишните врски ппмеду нив.
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III циклус
III циклус
III циклус

Примена на знаеоетп и
разбираоетп
Сппспбнпст за прпценка
Кпмуникациски вещтини

 Применува релевантнп знаеое вп пплетп на фармацевтските и
бипмедицинските науки;
 Успещнп разрещува разлишни прпфесипнални и/или наушнпистражувашки прпблеми;
 Демпнстрира сппспбнпст за критишкп размислуваое и аргументирана
дискусија при разгледуваое и рещаваое на кпнкретни прпблеми;
 Применува пригиналнп истражуваое вп сппдветната пптесна пбласт,
кпе ќе пвпзмпжистекнуваое на нпви знаеоа кпи безуслпвнп ќе треба
да бидат вреднувани вп наципнални и интернаципнални публикации;
 Сп индивидуална пригиналнпст и наушен пристап придпнесува вп
развпјпт на фармацевтската наушна пбласт.
 Ппкажува сппспбнпст за истражуваое, анализираое, евалуираое и
презентираое на ппдатпци дпбиени пд наушнп-истражувашката рабпта
какп и сппспбнпст за пцена и избпр на наушни теприи и метпдплпгии за
евалуација;
 Ппкажува сппспбнпст да преппзнае пбласт вп науката каде се пптребни
дппплнителниистражуваоа и да прпцени дека сп свпите пригинални
истражуваоа мпже дададе знашителен придпнес вп тпј правец;
 Ппкажува сппспбнпст за иницираое на истражувашки прпекти за нпви
пткритија кпи ќе генерираат нпви знаеоа и вещтини вп пплетп на
фармацијатаи свпјата пптесна пбласт;
 Ппседува сппспбнпст да спрпведе прпцена на пптребите за пдреденo
унапредуваое и влпжуваое вп пдредена пбласт на истражуваое вп
фармацијата.
 Спрабптува сп кплеги и наушните рабптници и прпфесипналци шија
пбука щирпкп варира вп пплетп на прирпдните, бипмедицинските,
биптехнплпщките науки и пракса;
 Ппкажува сппспбнпст за прпфесипнална кпмуникација каде кпнтекстпт
на дискусијата и критериумите за пдлука и пбемпт на задаши се или
јаснп дефинирани или базирани на мислеое;
 Ппкажува сппспбнпст за независнп ушествп вп специфишни
интердисциплинарни дискусии за практишни и наушни аспекти пд
фармацевтската наушна пбласт сп прпфесипнален пристап;
 Ппкажува сппспбнпст за рабпта вп мултикултурни средини, ппседува
разбираое за разлишните вреднпсни системи и има изразена
ппсветенпст кпн тимска рабпта и псппспбенпст за пспзнаваое на
сппственптп местп вп тимпт при рабпта на кпнкретен прпблем,
спгласнп сппствените кпмпетенции;
 Владее сп елементите и кпмппнентите на кпмуникација и вещтините за
слущаое и успещнп кпристи инфпрматишки и кпмуникациски
технплпгии
 Ушествува вп наципнални и интернаципнални истражувашки мрежи и
настани, независнп и сп наушен интегритет;
 Резултатите пд свпите пткритија умее вещтп и систематизиранп да ги
презентира пред ппщирпката академска заедница вп земјата и вп
странствп.
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III циклус

Вещтини на ушеое

 Презема иницијатива да ги идентификува пптребите за стекнуваое
ппнатампщнп знаеое и кпнтинуиранп ушеое сп виспк степен на
независнпст;
 Следи наушна литература и ппседува вещтини за критишна евалуација
на истата вп наспка на успврщуваое вп пптесната дејнпст. Дизајнира
стратегија и планпви за прпмпција на лишнипт прпфесипнален развпј и
ушествува вп активнпсти за ушеое, пценувајќи ја сппдветнпста на
метпдите за ушеое, нивнптп влијание врз знаеоетп, вещтините,
кпмпетентнпста и праксата сп виспк степен на независнпст;
 Ппкажува сппспбнпст да прганизира нпвитети и напредни активнпсти
вп прпцеспт на ушеоетп, нп и критишки да ги анализира метпдите на
ушеое вп пднпс на нивнипт ефект врз знаеоетп, вещтините и праксата.
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Табела 7.7.1.1. Брпј на диплпмирани студенти на студиските прпграми пд прв циклус
студии за трите извещтајни гпдини (пваа табела се пднесува самп за факултетите каде щтп има
студии сп разлишен брпј кредити (разлишнп времетраеое на студиите): ПМФ, Градежен, ФЕИТ, ФИНКИ,
Мащински, Медицински, Стпматплпщки, Фармацевтски, Факултет за физишка култура)

Факултет

Студии
3-гпдищни*

2016/2017
11

2017/2018
7

2018/2019
10

2

1

/

/

/

72

67

56

диплпмирале вп
23
рпк (5 гпдини)

19

16

/

/

диплпмирале
диплпмирале вп
1
рпк (3 гпдини)

4-гпдищни
Фармацевтски

диплпмирале
5-гпдищни
6-гпдищни

/

Табела 7.7.1.2. Прпсешнп времетраеое на студиите пд прв циклус студии на
факултетпт, вп гпдини и месеци, за трите извещтајни гпдини (пппплнуваат сите
факултети)
Факултет

Студии
3-гпдищни*

Фармацевтски
5-гпдищни

2016/2017
4гпдини и
1 месеци
6гпдини и
3месеци

2017/2018
3 гпдини и
11месеци
6гпдини и
3месеци

2018/2019
4гпдини и
2месеци
6гпдини и
2месеци

Табела 7.8.1 Брпј на запищани и заврщени студенти на втпр циклус академски
специјалистишки студии вп ппследните три гпдини
Академски
специјалистишки
студии
Фармацевтска*
регулатива
Здравствен
меначмент
Кпзметплпгија*
Фитптерапија*
Индустриска
фармација
Хпмеппатски лекпви

Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени

2016/2017

2017/2018

2018/2019

8
15
2
3
4
1
/
1
/
1
/
/

16
3
5
1
1
/
/
/
/
3
1
/

12
7
3
1
/
1
/
/
/
3
1
/
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Табела 7.8.2. Брпј на запищани и заврщени студенти на втпр циклус академски
магистерски студии вп ппследните три гпдини
Академски
магистерски студии
Здравствен
меначмент
Кпзметплпгија*
Индустриска
фармација
Фитптерапија*
Лабпратприски
анализи и
инжиоерствп
Диететика и
диетптерапија

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани
Заврщени
Запищани

2
4
/
2
/
/
/
/
7

/
6
/
1
/
/
/
/
1

6
/
/
/
/
/
/
/
7

Заврщени
Запищани
Заврщени

2
/
/

5
/
/

4
7
/

Табела 7.8.3 Брпј на запищани и заврщени студенти на здравствени специјализации вп
ппследните 3 гпдини
2016/2017 2017/2018
2018/2019
Запищани
Фармацевтска
1
/
2
Заврщени
технплпгија
1
/
11
Запищани
Испитуваое и
3
/
8
Заврщени
кпнтрпла на лекпви
1
3
7
Запищани
/
/
4
Санитарна хемија
Заврщени
/
/
2
Запищани
2
/
2
Клинишка фармација
Заврщени
0
3
1
Запищани
2
1
Тпксикплпщка хемија
Заврщени
/
/
/
Запищани
2
/
/
Фармакпинфпрматика
Заврщени
/
1
/
Запищани
/
/
/
Аптекарскп рабптеое
Заврщени
/
/
6
Запищани
Клинишка
1
/
/
лабпратприска
Заврщени
/
/
3
генетика
Запищани
11
/
15
Вкупнп
Заврщени
2
7
31
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Табела 7.9.1 Брпј на пријавени и заврщени дпктпрски дисертации вп ппследните 3
гпдини
Дпктпрски
дисертации

Пријавени
Заврщени

2016/2017
/
2

2017/2018
/
2

2018/2019
/
3

Табела 7.9.2 Брпј на запищани и заврщени студенти на дпктпрски студии
2016/17
2017/2018
2018/2019
Дпктпрски
Запищани
7
7
12
студии
Заврщени
3
2
2
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ПРИЛПГ 5
Табели пд тпшка 8. Студенти
Табела 8.1.1 Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидени квпти, за
наставните прпграми пд дпдиплпмските студии
Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидените квпти 2016/2017
Студиска прпграма

Предвидена квпта
Запищани студенти
државна
кпфинансираое државна
кпфинансираое

Магистер пп
фармација

75

50

75

51

Диплпмиран
лабпратприски
бипинженер

30

15

30

13

Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидените квпти 2017/2018
Студиска прпграма
Магистер пп
фармација

Предвидена квпта
Запищани студенти
државна
кпфинансираое државна
кпфинансираое
70

50

70

56

Диплпмиран
лабпратприски
бипинженер
25
25
25
Брпј на нпвпзапищани студенти вп пднпс на предвидените квпти 2018/2019
Студиска прпграма
Магистер пп
фармација
Диплпмиран
лабпратприски
бипинженер
Диететика и
диетптерапија

26

Предвидена квпта
Запищани студенти
државна
кпфинансираое државна
кпфинансираое
60

60

60

52

25

15

25

8

50

50

29

0
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Табела 8.2.1 Брпј на студенти щтп ги прекинале студиите на Фармацевтскипт факултет
вп перипдпт 2016-2019 гпдина
Студиска прпграма
Диплпмиран
лабпратприски
Диететика и
Магистер пп фармација
бипинженер
диетптерапија
% вп
% вп
пднпс на
пднпс на
% вп пднпс
вкупнипт
вкупнипт
на вкупнипт
брпј на
брпј на
брпј на
студенти
студенти
Брпј на
студенти вп Брпј на
вп
Брпј на
вп
птпищани
ушебната
птпищани ушебната птпищани
ушебната
студенти
гпдина
студенти
гпдина
студенти
гпдина
2016/2017
23
3.7
8
5.6
0
0.0
2017/2018
16
2.1
6
3.4
0
0.0
2018/2019
21
2.4
7
3.2
0
0.0
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Табела 8.3.1 Пращаоа щтп ги спдржи анкетнипт лист кпј гп пппплнуваат студентите
Пращаоа за предметпт
1 Обезбеденпст на сппдветен материјал за ушеое и пплагаое на предметпт
2 Успгласенпст на вежбите (аудитприски и лабпратприски) сп предаваоата и нивна
временска кппрдиниранпст
3 Кприснпст пд изведените лабпратприски вежби
4 Објективнпст при пценуваоетп и нашин на реализираое на испитпт
5 Бараоа щтп се ппставуваат пред студентите (кплпквиум, прпграми и другп) и тежина
на испитпт (за предаваоа)
6 Бараоа щтп се ппставуваат пред студентите (кплпквиум, прпграми и другп) и тежина
на испитпт (за вежби)
7 Мпетп присуствп на наставата беще (за предаваоа)

8 Мпетп присуствп на наставата беще (за вежби)
Пращаоа за наставникпт/ асистентпт
1 Ппдгптвенпст за предаваоата/вежбите
2 Квалитет на изведуваоетп на наставата (нашин на излпжуваое на материјалпт)
3 Редпвнпст на шаспвите и раципналнп искпристуваое на времетп
4 Дпстапнпст за кпнсултации и кпмуникација
5 Однпс кпн студентпт
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ПРИЛПГ 6
Табели пд тпшка 9. Прпстпрни и материјални ресурси
Табела 9.1.1. Прпстпрни капацитети на Фармацевтскипт факултет

вид на дидактишки прпстпр
пбјект/и
амфитеатри
предавални, сали, вежбални
прпстприја за изведуваое на
нумеришки вежби
кпмпјутерски ушилници
лабпратприи за експериментални
истражуваоа
лабпратприи за изведуваое
наушнпистражувашка денјпст

брпј

ппврщина вп
м2

бр. на седищта

3
1
3

3000
154.4
323.79

104
281

1

40

10

8

481.51

240

6

231.2

Табела 9.3.1. Кпмпјутерска ппременпст на Фармацевтскипт факултет пп кприснишки
групи

вид на ппрема
кпмпјутери
интернет-приклушпци
Безжишни мрежи
ЛЦД-прпектпри
скенери
пешаташи

а) за наставнпнаушнипт кадар
54
37
3
5
3
38

б) за административнптехнишкипт
кадар

в) за студентите
9
9
3

вкупнп
17
17
3

2
5
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80
63
3
5
5
43

