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PREDLOG - PROEKT ZA VOVEDUVAWE NA PROGRAMA OD VTOR 
CIKLUS ZА MAGISTERSKI STUDII OD OBLASTA 

KOZMETOLOGIJA 
 

1. Karta na Farmacevtski fakultet, Univerzitet „Sv. Kiril i 
Metodij” vo Skopje 

 
Farmacevtskiot fakultet e smesten vo 2 zgradi so vkupna povr{ina 

od 3000 m2, што vklu~uva administrativen del, 3 predavalni so po 120 mesta, 
2 farmako-informativni u~ilnicи, e-biblioteka i 14 laboratorii. Vo faza 
na izrabotka e elaborat za izgradba na u{te edna predavalna, kako i 3 novi 
laboratorii.  

Vo ramkite na fakultetot egzistiraat pet instituti i 16 katedri: 
Institut za farmacevtska tehnologija so 2 katedri: farmacevtska 
tehnologija, biotehnologija i kozmetologija i biofarmacija; Institut za 
farmacevtska hemija so 3 katedri: farmacevtska hemija, biomolekularni 
nauki, klini~ka i socijalna farmacija; Institut za primeneta biohemija so 
3 katedri: hrana i ishrana, toksikologija i biohemija; Institut za 
primeneta hemija i farmacevtski analizi so 5 katedri: neorganska hemija, 
organska hemija, analiti~ka hemija, instrumentalni metodi, analitika na 
lekovi i Institut za farmakognozija so 3 katedri: фitohemija, 
farmakognozija, farmacevtska botanika.  

Nastavno-nau~nata dejnost na fakultetot ja poddr`uvaat i sedum 
centri za primeneta dejnost: Centar za farmacevtska nanotehnologija, 
Nacionalen centar za ispituvawe i kontrola na lekovi, Nacionalen centar 
za davawe informacii za lekovi, Centar za prirodni proizvodi, Centar za 
biomolekularni farmacevtski analizi, Centar za kontrola na truewa i 
Centar za kontinuirana edukacija.  

Detalnata karta na Farmacevtskiot fakultet e dadena vo Tabela 1.  
Vo nastavno-istra`uva~kata dejnost na fakultetot se anga`irani 29 

postojano vraboteni lica, nastavnici i sorabotnici i 15 lica za tehni~ka i 
administrativna poddr{ka. Vo nastavnata i nau~no-istra`uva~kata rabota 
e vklu~en i nastaven kadar od Medicinskiot fakultet, Prirodno-
matemati~kiot fakultet, Ekonomskiot fakultet i Pravniot fakultet pri 
Univerzitetot ”Sv. Kiril i Metodij”, kako i nastaven kadar od 
Makedonskata akademija na nauki i umetnosti (Istra`uva~ki centar za 
genetsko in`enerstvo i biotehnologija).  

Fakultetot ima razgraneta mre`a na me|unarodna sorabotka so 
Univerzitetot Ha~etepe od Ankara, Turcija; Fakultetот za farmacevtski 
nauki od Kopenhagen, Danska; Fakultetot za prirodni nauki od 
Univerzitetot od Stokholm, [vedska; Medicinskiot fakultet od 
Univerzitetot vo Pitsburg, SAD; Medicinskiot fakultet od 
Univerzitetot Harvard, Boston, Sad; Farmacevtskiot fakultet od Belgrad, 
Belgradski univerzitet, Srbija; Bugarskata akademija нa nauki, Sofija, 
Bugarija; Internacionalniot centar za genetsko in`enerstvo i 
biotehnologija od Trst, Italija; Nacionalniot institut za nauka i 



medicinski istra`uvawa i Fakultetot za farmacija pri Univerzitetot 
Angers, Francija. Eminentni profesori od ovie visokonau~ni institucii 
se vklu~eni vo nastavno-nau~nata aktivnost na na{iot fakultet, od koi 
dvajca redovni profesori od Univerzitetot Ha~etepe, Turcija i Fakultetot 
za Farmacevtski nauki, Danska, se i po~esni profesori na na{iot 
Univerzitet.  
  
Tabela 1. Detalnata karta na Farmacevtskiot fakultet 
 
Naziv na visokoobrazovnata 
ustanova  

Republika Makedonija, Univerzitet “Sv. Kiril i 
Metodij” vo Skopje, Farmacevtski fakultet  

Sedi{te  Vodwanska 17, 1000 Skopje 
Vid na visokoobrazovnata 
ustanova  

Javna visokoobrazovna ustanova 

Podatoci za osnova~ot  Sobranie na Republika Makedonija Skopje 

Podatoci za poslednata 
akreditacija  

2005 (privremeno re{enie za magister po 
farmacija)  
2005 (akreditacija na studiska programa za 
poslediplomski studii za zdravstven menaxment 
i farmakoekonomija)  
2009 (akreditacija na studiska programa za 
magister po farmacija od integriran prv i vtor 
ciklus) 
2010 (akreditacija na trigodi{na programa za 
diplomiran laboratoriski bioin`iwer - prv 
ciklus) 
2010 (akreditacija na studiska programa od tret 
ciklus za doktorski studii od oblasta 
farmacija) 
2011 (akreditacija na ednogodi{na akademska 
studiska programa od vtor ciklus za 
specijalisti~ki studii od oblasta farmacevtska 
regulativa) 

Studiski i 
nau~noistra`uva~ki podra~ja 
za koi e dobiena akreditacija  

Medicinski nauki i zdravstvo, pole Farmacija

Edinici vo sostav na 
visokoobrazovanata ustanova 

Institut za farmacevtska hemija 
Institut za farmacevtska tehnologija 
Institut za farmakognozija 
Institut za primeneta hemija i farmacevtski 
analizi 
Institut za primeneta biohemija 
Centar za ispituvawe ikontrola na lekovi 
Nacionalen centar za davawe informacii za 
lekovi 
Centar za kontinuirana edukacija 
Centar za farmacevtska nanotehnologija 



Centar za biomolekularni Farmacevtski 
analizi 
Centarza kontrola na truewe 
Centar za prirodni proizvodi  

Studiski program {to se 
realiziraat vo edinicata koja 
bara pro{iruvawe na dejnosta 
so voveduvawe na novi studiski 
programi  

Magister po farmacija (integrirani studii od 
prv i vtor ciklus)  
Trigodi{ni dodiplomski studii za diplomiran 
laboratoriski bioin`iwer (prv ciklus)  
Vtor ciklus na studii po zdravstven menaxment i 
famrakoekonomija  
Vtor ciklus na specijalisti~ki studii po 
farmacevtska regulative 
Tret ciklus na doktorski studii od oblasta 
Farmacija  

Podatoci za prostorot namenet 
za izveduvawe na nastavata i 
istra`uva~kata  

Poseduva povr{ina od 3000 m2 
Broj na amfiteatri 3 (so vkupno 300 сsedi{ta)  
Broj na laboratorii 14 (kapacitet za 30 studenti 
vo edna laboratorija)  
Kompjuterski centar 2 (sedi{ta za 20 studenti) 
Biblioteka  
Broj na kabineti za nastavno-nau~na dejnost 20 

Podatoci za opremata za 
izveduvawe na nastavata i 
istra`uva~kata  

GC-FID-MS, HPLC analiti~ki sistem, HPLC 
preparativno-analiti~ki sistem, UV/VIS 
spektrofotometar, vaga analiti~ka, vagi obi~ni, 
vodena bawa, ultrasoni~na bawa, centrifuga, 
evaporator, destilatori, melnici, UV/komora, 
su{nica, refraktometar; laboratoriski mebel 
so digestori i so potrebnata instalacija za 
rabota na instrumentalnata oprema; 
laboratoriski inventar (staklarija), hemikalii, 
standardi i druga pomo{na oprema; literatura, 
Capillary Electrophoresis system, IR spektrometar Perkin 
Elmer 1310, Dissolution testing unit SOTAX AT 7; 
Desintegration testing unit Erweka ZT 72; pH METER; 
Рефрактометар; Полариметар; Вага Sartorius; 
Дејонизатор ултрасонична бања; Водена бања; 
UV/Vis комора за TLC анализа Spectroline; модел CX-
21; BIOFOCUS3000 Capillary Electrophoresis систем, 
BioRad, Sunica, Sutjeska; HPLC Agilent  
Svetlosni mikroskopi (20 par~iwa), 
binokularni mikroskopi (2 par~iwa); herbarium 
so potrebnata pomo{na oprema; laboratoriski 
mebel so digestori i so potrebnata instalacija 
za rabota; Laboratoriski inventar (staklarija), 
hemikalii i druga pomo{na oprema  
Aparat za sprej-su{ewe, laserski broja~ za 
odreduvawe na goleminata na ~esticite so }elii; 
Scirocco 2000, Hydro 2000S, Malvern Instr., Ltd, UK,; 
vodena termostat-bawa so me{awe; magnetna 
me{alka; ultrasoni~na bawa; liofilizator; 



UV/VIS spektrofotometar; ERWEKA disoluciona 
linija; standardni sита; homogenizator; avtoklav; 
asepti~ni komori so UV lamba; termostat-
komori za sledewe stabilnost; suv sterilizator; 
vodena bawa; digitalni vagi; tablet ma{ina; 
ma{ina za kapsulirawe; вакум-сушница; 
пeristalti~na pumpa; мелница; кonduktometar; 
кompjuteri, дigestor; вортекс; пeristalti~na 
pumpa; сuv sterilizator, 2 elektronski vagi 
(Metler Toledo и Sartorius), вodena bawa, 
цentrifuga, сu{nica, пotenciometriski 
titrator, рН метар, ultrasoni~na bawа.  
GC-FID-MS, HPLC analiti~ki sistem, HPLC 
preparativno-analiti~ki sistem, UV/VIS 
spektrofotometar, laboratoriski mebel so 
digestori i so potrebnata instalacija za rabota 
na instrumentalnata oprema; laboratoriski 
inventar (staklarija), hemikalii, standardi i 
druga pomo{na oprema ; Vaga, pH- metar, magnetna 
me{alka, elektri~ni grejni tela, 
stereomikroskop, vodena bawa; specifi~na 
staklarija nameneta za izveduvawe na: 
sublimacija, kristalizacija, reakcii za 
dobivawe na gasoviti produkti, lesno isparlivi 
i zapalivi supstanciи, kako i specifi~na 
laboratoriska oprema za rakuvawe so нив; 
еlektronska vaga Metler Toledo; вodena бawa (so 
2 rabotni mesta);  
HPLC, diode array спектрофотометар, скенирачки UV-
VIS спектрофотометар, ELISA читач, единици за 
електрофореза, микроцентрифуга, аналитички ваги, 
инкубатори, водени бањи, микролитарски пипетори и 
опрема за полиакриламидна гел-електофореза, 
колонска хроматографија, агарозна гел- 
електрофореза, обезбедувачи на енергија, PCR апарат, 
фрижидери на 4° и -20°С, вортекс, UV-комора, 
Laminar flow кабинет. pH метар Аналитички ваги 
(х10), електрична водена бања со повеќе отвори 3х6, 
отвори, електрична бања термостатски контролирана 
(х2), рН метар(х3), UV-VIS спектрофотометар со 
рекордер и принтер (х1), механичка мешалка (х3), 
магнетни мешалки (х3), фрижидер на 4°С, вообичаена 
лабораториска опрема од стакло (градуирани чаши, 
чаши со голем волумен, тиквички од стакло, мензури, 
волуметриски тиквички со затка, колби, епрувети од 
стакло, пластични епрувети, саатно стакло, рефлуксен 
кондензатор по Graham, шишиња за реагенси-со 
стаклени брусени затки, керамички жичен 
триаголник, вакум-пумпи, пипетори и дополнителна 
опрема за пипетори, полици за сушење стакларија, 



прскалки, вортекс, инки со долго грло, дигитални 
бирети, држачи за епендорфи, авани и толчници, 
решо, порцелански топчиња, оделителни инки, 
Software за QSAR, (Мolecular Conceptor, Maestro, 
SchrÖdinger), HPLC  
20 компјутерски работни станици со соодветни 
software-и за предметите. 

Broj na student za koi e dobiena 
akreditacija  

600 studenti 

Broj na student (prv pat 
zapi{ani)  

183 studenti - studiska programa za magister po 
farmacija od integriran prv i vtor ciklus 
400 studenti -studiska programa magister po 
farmacija 
 

Broj na lica vo nastavno-
nau~ni, nau~ni i nastavni  

7 редовни професори, 7 вонредни професори, 3 
доценти 

Broj na lica vo sorabotni~ki 
zvawa  

9 асистенти, 7 помлади асистенти  

Vnatre{en mehanizam za 
obezbeduvawe i kontrola na 
kvalitetot na studiite  

Komisija za samoevaluacija sostavena od 
profesori, esistenti i student 
Studentska evaluacija so anonimni anketi 
  

Podatoci za poslednata 
sprevedena nadvore{na 
evaluacija na ustanovata  

/ 
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3. ODLUKA ZA USVOJUVAWE NA STUDISKA PROGRAMA 

OD VTOR CIKLUS ZA MAGISTERSKI STUDII OD 
OBLASTA KOZMETOLOGIJA NA FARMACEVTSKIOT 

FAKULTET OD UNIVERZITETSKIOT SENAT PRI 
UNIVERZITETOT “SV. KIRIL I METODIJ”





4. Nau~no podra~je, pole, oblast: Medicinski nauki i zdravstvo, Medicinska 
tehnologija, Farmacevtska tehnologija (Kozmetologija) 
 
5. Vid na studiska programa: Akademski magisterski studii od oblasta 
kozmetologija 
 
6. Stepen na obrazovanie: Vtor ciklus na studii 
 
7. Cel i opravdanost na studiskata programa: Programata za magisterski studii od 
oblasta kozmetologija ima multidisciplinaren pristap, i istata se temeli na 
sovremenite nau~ni i stru~ni poznavawa od oblasta na kozmetologija, 
farmacevtska tehnologija, dermatologija, farmakologija, farmakognozija, 
fizi~ka i analiti~ka hemija i biohemija.  Programata ima za cel da obezbedi 
visoko specijaliziran kadar koj }e poseduva teoretski i prakti~ni soznanija, no i 
izgraden pristap vo istra`uvaweto i razvojot na formulacijata i proizvodstvoto 
na sovremenite kozmeti~ki proizvodi, vklu~uvaj}i gi i sovremenite 
mikro/nanopartikulirani sistemi, nivnoto dejstvo i primena od aspekt na 
efikasnost i bezbednost, kako i medicinskite aspekti na deluvawe i nesakanite 
reakcii od nivnata primena, kontrolata na kvalitet i potrebnata legislativa i 
regulativa vo ova sfera. Se o~ekuva, licata so zvawe magister po kozmetologija da 
steknat i obemni soznanija za sovremenata dermatolo{ka kozmetologija, vo nasoka 
na otklonuvawe i/ili korekcija na nedostatocite na ko`ata i adneksite na ko`ata 
i tretman na odredeni dermatozi koi go naru{uvaat estetskiot izgled na 
pacientot. So toa, tie }e steknat znaewa i kompetencii za celokupnata postapka na 
formulirawe na ovie preparati, od preformulaciskite istra`uvawa, razvojot na 
formulacijata, pa do kone~noto odobruvawe za pu{tawe na proizvodite vo promet 
na doma{niot i me|unarodniot pazar, kako i teoretski i prakti~ni znaewa so cel 
efikasno upravuvawe na odnosite so pacientite, {to pretstavuva zna~ajna karika 
vo relacijata  kozmetika industrija -  farmacevt - lekar - pacient.  
  Inicijativata za voveduvawe na studiskata programa proizleguva od se 
pogolemata prisutnost na kozmetologijata vo sekojdnevnata praktika, kako i se 
pogolemiot interes i potreba na kozmeti~kata i farmacevtskata industrija za 
kompetenten kadar, osposoben da se spravi so pra{awa povrzani so istra`uva~kiot 
razvoj, formulacijata i upotrebata na  kozmeti~kite proizvodi, vo vreme koga na 
pazarot kaj nas no i globalno se slu~uva ekspanzija vo obemot i raznovidnosta na 
preparati koi se definiraat kako kozmeti~ki proizvodi, pri {to se ~uvstvuva 
insuficientnost vo poznavaweto na sovremenata kozmetologija i vo sposobnosta 
na profesionalniot kadar da dade soodveten stru~en sovet i preporaka za upotreba 
na ovie preparati.  
  Soodvetno, programata pred se e nameneta za farmacevtite но i drugi 
diplomirani stru~waci od podra~jata na biomedinskite, zdravstvenite, 
prirodnite, biotehni~kite i tehni~ko-tehnolo{kite nauki koi se vraboteni ili 
so namera da se vrabotat na rabotni mesta povrzani so: kozmeti~kata, 
farmacevtskata industrija i oddelite za kontrola na kvalitet na proizvodite, 
regulatorni i inspekciski slu`bi, istra`uva~ki institucii, pretstavni{tva na 
kozmeti~kite kompanii, konsultantski i marketing agenciite; kako i rabotni 



mesta povrzani so detektirawe, definirawe i analiza na problemite, 
opredeluvawe, prepi{uvawe, izdavawe, sovetuvawe i izveduvawe na terapija so 
kozmeti~ki preparati i kozmecevtici, kako i sledewe na uspe{nosta na terapijata 
(apteki, specijalisti~ki ordinacii, centri za medicinska kozmetologija),.   
  Programata e dizajnirana vo soglasnost so Direktivite od EU za edukacija 
na farmacevti i prepoznavawe na profesionalnite kvalifikacii (Directive 
2005/36/EC of the European parliament and of the Council of 7 September 2005 on the 
recognition of professional qualifications), Deklaraciite na Evropskata asocijacija na 
fakultetite po farmacija  (EAFP) od La Laguna 2004, Malta 2005, Tartu 2006 i Lil 
2008 i iskustvata na nekolku univerziteti od Evropa i svetot  i toa: ednogodi{ni 
postdiplomski specijalisti~ki studii po kozmetologija na Farmacevtsko-
biohemiskiot fakultet vo Zagreb, Hrvatska; be~elor po kozmetologija na 
Farmacevtskiot fakultet vo Qubqana, Slovenija; dvogodi{ni akademski 
specijalisti~ki i doktorski studii po kozmetologija na Farmacevtskiot fakultet 
vo Belgrad, Srbija; master programa od vtor ciklus od kozmeti~ki nauki i 
tehnologija (University of Siena, Siena, Italy); be~elor po farmacevtski i kozmeti~ki 
nauki  (De Montfort University, Leicester, UK); master programa na Univerzitetot vo 
Sinsinati, SAD i dr.   
  Ovaa problematika ne se izu~uva vo nitu edna visokoobrazovna institucija 
vo Republika Makedonija, nitu e vklu~ena vo dovolen obem vo postoe~kiot 
kurikulum za integrirani studii od prv i vtor ciklus na Farmacevtskiot 
fakultet za steknuvawe so zvaweto magister po farmacija. Vo prethodnite 
studiski programi na Farmacevtskiot fakultet istata se izu~uva{e vo ramki na 
predmetot farmacevtska tehnologija a vo postoe~kiot kurikulum za integrirani 
studii od prv i vtor ciklus na Farmacevtskiot fakultet istata studentite ja 
izu~uvaat kako izboren predmet. Kozmetologijata e vklu~ena vo programata od tret 
ciklus za steknuvawe so zvaweto doktor na nauki na Farmacevtskiot fakultet vo 
Skopje. Specifi~nosta i kompleksnosta na problematikata, dinamikata so koja taa 
se menuva i potrebite za stru~no usovr{en kadar koj dosega vakviot tip na studii 
go zavr{uva{e na drugite univerziteti vo Evropa, uslovija sozdavawe na 
kurikulum za specijalisti~ki studii koj }e se temeli na predmeti so bogata 
sodr`ina i fleksibilnost, soodveten na interesite na u~esnicite i podednakvo 
raspolo`liv i za licata koi se vraboteni i za licata koi poka`uvaat interes za 
razvoj na profesionalna kariera vo ova podra~je. 

Novite magisterski studii se sostaven del na noviot model za gradewe na 
kariera. Inkorporiraweto na kozmetologijata vo vakov farmacevtski kurikulum 
dava podobra perspektiva za individualen razvoj, mo`nost za pouspe{na 
profesionalna kariera i nau~no-istra`uva~ka opredelenost, kako i mo`nost za 
re{avawe na pra{awata povrzani so preformulaciskite istra`uvawa, 
formulacijata i proizvodstvoto na ovie  proizvodi vo kozmeti~kata i 
farmacevtskata industrija i oddelite za kontrola na kvalitet na proizvodite, 
regulatornite i inspekciski slu`bi, istra`uva~kite institucii, 
pretstavni{tvata na kozmeti~kite kompanii, konsultantskite i marketing 
agenciite. Istovremeno ovie studii treba da ovozmo`at nadgraduvawe i 
unapreduvawe na profesionalen plan, osobeno za onie profesionalci koi vo 
svojata sekojdnevna praktika se na raspolagawe na pacientite, vo nasoka na 



detektirawe, definirawe i analiza na problemite, opredeluvawe, prepi{uvawe, 
izdavawe, sovetuvawe i izveduvawe na terapija so kozmeti~ki preparati i 
kozmecevtici, kako i sledewe na uspe{nosta na na terapijata (apteki, 
specijalisti~ki ordinacii, centri za medicinska kozmetologija). 
 Po zavr{uvawe na  na studiite, kandidatite se steknuvaat so teoretsko i so 
prakti~no znaewe za preformulaciskiot i formulaciskiot razvoj, kako i dizajnot 
na formulacijata na sovremenite kozmeti~ki preparati, od otkrivaweto na 
potencijalnata aktivna supstancija do stavaweto vo promet na gotoviot 
kozmeti~ki proizvod i negovata opravdana upotreba. Isto taka, kandidatite se 
steknuvaat so znaewa i ve{tini za kriti~no vrednuvawe na stru~nata literatura 
so cel zadr`uvawe na steknatoto nivo na kompetentnost, za {to od osobeno 
zna~ewe }e bidat predavawata, proektnite zada~i, seminarite  i diskusiite. 

 Specifi~nite kompetencii vklu~uvaat: 
• razbirawe na osnovnite principi na dermatofarmacija i kozmetologija i 

razbirawe na ve{tinite za nivno kriti~no vrednuvawe i istra`uvawe; 
poznavawa za anatomsko-fiziolo{kite osobini na ko`ata i adneksite na 
ko`ata i mo`nostite za deluvawe na kozmeti~kite proizvodi i 
kozmecevtici, kako i za optimiziranoto deluvawe na aktivnite supstancii 
na i vo ko`ata; soznanija za biohemiskite karakteristiki vo gradbata i 
funkcijata na ko`ata i osnovni nasoki za razbirawe na biohemiskite i 
metaboliti~kite procesi vo ko`ata. 

• poznavawa na naj~estite problemi/bolesti na ko`ata i adneksite na ko`ata, 
kako i izbor i procenka na uspe{nosta od lokalnata terapija; poznavawe i 
razbirawe na procesite na stareewe na ko`ata, kako i sostavot i dejstvoto 
na kozmeti~kite proizvodi i kozmecevticite za ovaa namena; znaewe za 
razlikite i specifi~nostite na ko`ata kaj novoroden~e i sovremite 
aspekti voformulacijata na kozmeti~ki proizvodi za nega na zdrava detska 
ko`a i nega na ko`ata pri naj~estite dermatozi; razbirawe na prirodata na 
kozmeti~kite alergeni so osvrt na sostavot na hipoalergenite kozmeti~ki 
proizvodi; poznavawa na instrumentalnite tehniki koi se koristat za 
evaluacija na sostojbata na ko`ata i kozmeti~kite proizvodi a se zna~ajni 
vo istra`uva~kiot razvoj na sovremena kozmeti~ka formulacija. 

• poznavawe na prirodata, karakteristikite i namenata na sovremenite 
kozmeti~ki surovini, razbirawe na na~inot na deluvawe na odbrani 
prorodni proizvodi,  ulogata i zna~eweto na polimerite i biopolimerite 
vo formulacijata na kozmeti~kite proizvodi, kako i steknuvawe na  znaewa 
{to poteknuvaat od istra`uvawata, razvojot i primenata na novite napredni 
tehnologii za dobivawe i prou~uvawe  na aktivni soedinenija i surovini 
potrebni za razli~ni kategorii na proizvodi na sovremenata kozmeti~ka 
industrija, so aspekti na nivnata efikasnost i bezbednost. 

• znaewa za sovremenite kozmeti~ki formi za razli~na namena, osmisluvawe 
na formulaciskiot i tehnolo{kiot razvoj na odreden preparat i procenka 
na dobienite informacii neophodni za formulirawe na kozmeti~kiot 
proizvod; 

• teoretski i prakti~ni znaewa za potrebite, predizvicite i problemite pri 
formulacija i proizvodstvo na kozmeti~kite proizvodi, dizajnirawe na 



studii na stabilnost i predviduvawe na rok na upotreba; zakonskata 
regulativa vo R. Makedonija i EU za kozmeti~kite proizvodi i dobrata 
proizvodna praktika vo kozmeti~kata industrija. 

• znaewa za sovremenite nosa~i na kozmeti~ki aktivni supstancii, kako i 
vrednuvawe na tehnolo{kite i biofarmacevtskite parametri pri nivnoto 
formulirawe; kompetentnost pri diskutirawe za razvojot i osmisluvawe na 
formulacijata, menaxirawe na proizvodstvoto i bezbedna primena na ovie 
sistemi vo kozmeti~kite formulacii. 

• znaewa za nanomaterijalite i potencijalot na primena na nanotehnologijata 
vo formulacijata na sovremenite kozmeti~ki proizvodi; kriti~no 
vrednuvawe na efikasnosta na nanostrukturiranite nosa~i vo sporedba so 
pokonvencionalnite mikro-nosa~i, bioraspolo`ivosta, stabilnosta i 
bezbednosta; kompetentnost pri diskutirawe za razvojot i osmisluvawe na 
formulacijata, proizvodstvoto i primenata na ovie sistemi vo sovremenite 
kozmeti~ki formulacii. 

• poznavawe na analiti~kite metodi koi se koristat za ispituvawe i kontrola 
na kvalitet na kozmeti~kite proizvodi, kako i kriti~en pristap za 
re{avawa na analiti~kite problemi vo podra~jeto na kontrola na kvalitet 
na sovremenite kozmeti~ki proizvodi. 

• osnovni poznavawa na marketingot potrebni vo praktikata (marketing 
poimi i alatki), samostojno dizajnirawe na marketing aktivnosti i osnovni 
komunikaciski ve{tini potrebni za uspe{na promocija na kozmeti~kite 
proizvodi;  

• poznavawa za avtorskoto pravo i industriska sopstvenost, so osoben osvrt na 
patentiraweto i industriskiot dizajn. 

 
8. Godini i semestri na traewe na studiskata programa: edna godina (dva semestra). 
 
9. EKTS krediti so koi se steknuva studentot: Soglasno Zakonot za visoko 
obrazovanie, magisterskite studii se organiziraat kako ednogodi{ni studii, dva 
semestra, {to iznesuva 60 EKTS-krediti/1800 ~asovi optovarenost na studentot. 
Studiskata programa se sostoi od: 

1. Fakultetska nastava, {to iznesuva 45 EKTS-krediti/1350 ~asovi 
optovarenost na studentot; 

2. Prijava, izrabotka i odbrana na magisterski trud, {to iznesuva 15 EKTS-
krediti/450 ~asovi optovarenost na studentot. 

 
10. Na~in na finansirawe na studiskata programa: Sredstvata za realizacija na 
magisterskite studii }e se obezbeduvaat od {kolarinaта na studentite na 
magisterskite studii (samofinansirawe) vo visina od 2000 Evra. Raspredelbata na 
sredstvata }e se vr{i na na~in i vo postapka utvrdeni so zakon, so Statutot na 
UKIM i Pravilnikot za rabota na Farmacevtskiot fakultet. 
 
11. Uslovi na zapi{uvawe: Uslovite i na~inot za zapi{uvawe na studiite se vo 
soglasnost so Zakonot za visokoto obrazovanie, kako i so poprecizno utvrdenite 



kriteriumi objaveni vo Konkursot od strana na Farmacevtskiot fakultet, 
Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje. 

Pravo za zapi{uvawe na magisterskite studii po kozmetologija na 
Farmacevtskiot fakultet imaat lica koi zavr{ile soodvetni studiski programi 
vo oblastite na biomedicinskite, zdravstvenite, prirodnite, biotehni~kite i 
tehni~ko-tehnolo{kite nauki koi gi ispolnuvaat osnovnite kriteriumi: 

• diploma diplomiran farmacevt (spored studiskata programa od 
1992/1993 godina, vo traewe od 5 godini);  

• diploma magister po farmacija (spored studiskata programa od 
2002/2003);  

• diploma magister po farmacija (spored studiskata programa od 
2009/2010);  

• diploma diplomiran farmacevt (spored studiskata programa od 
1981/1982 godina vo traewe od 4 godini);  

• diploma za zavr{eni univerzitetski studii od oblasta na medicinata i 
zdravstvoto, vo traewe od 5 godini ili ekvivalent na 300 kr,  

• diploma za zavr{eni ~etirigodi{ni univerzitetski studii ekvivalentni 
na 240 kr od oblastite: biomedicina, zdravstvo, prirodni nauki, 
biotehni~ki, tehni~ko-tehnolo{ki i drugi nauki za koi nastavno-
nau~niot sovet na Farmacevtskiot fakultet }e odlu~i deka imaat 
relevantna prethodna stru~na podgotovka.  

 
 Dokolku brojot na prijaveni lica go nadminuva brojot na predvideni 
studenti, kako kriteriumi za rangirawe na kandidatite }e bidat zemeni uspehot vo 
prethodnite ciklusi na obrazovanie. 
 
12. Informacija za prodol`uvawe na obrazovanieto: So steknuvawe na 
akademskiot stepen magister po kozmetologija (60 EKTS), studentite koi so 
prethodnoto obrazovanie obezbedile 240 EKTS, }e gi ispolnat uslovite za 
ponatamo{no usovr{uvawe i }e se zdobijat so pravo za direktno zapi{uvawe vo 
tretiot ciklus na studii. 
 
13. Soodnos pome|u zadol`itelnite i izbornite predmeti vo studiskata programa 
so lista na zadol`itelni i izborni predmeti: Fakultetskata nastava opfa}a 
razli~ni oblici na edukacija na sodr`ini grupirani vo sedumnaeset (17) predmeti 
i ima za cel prodlabo~uvawe na postoe~kite i obezbeduvawe na najnovi soznanija za 
sostavot, dejstvoto, na~inot na proizvodstvo i primena na sovremenite kozmeti~ki 
proizvodi, efikasnosta i bezbednosta na ovie proizvodi, medicinskite aspekti na 
deluvawe i nesakanite reakcii od nivnata primena, kontrolata na kvalitet i 
potrebnata legislativa i regulativa vo ova sfera, kako i soznanija za sovremenata 
dermatolo{ka kozmetologija, vo nasoka na otklonuvawe i/ili korekcija na 
nedostatocite na ko`ata i adneksite na ko`ata i tretman na odredeni dermatozi 
koi go naru{uvaat estetskiot izgled na pacientot. Vo isto vreme programata ima 
za cel da razvie kaj studentite nau~no-istra`uva~ki pristap zna~aen vo 
formulacijata na sovremenite kozmeti~ki proizvodi. Predmetite opfa}aat 
sodr`ini na temi od dermatolo{kata kozmetologija, formulacijata, 



proizvodstvoto i kontrolata na kvalitet na sovremenite kozmeti~ki proizvodi so 
osvrt na najzna~ajni instrumentalni tehniki koi se koristat za nivno ispituvawe, 
sovremena regulativa vo ovaa oblast, aspekti istra`uvawe i razvoj na 
formulacijata na sovremenite nosa~i na kozmeti~ki aktivni supstancii i primena 
na nanotehnologijata vo kozmetikata, polimeri i biopolimeri vo 
dermatofarmacija i kozmetologija, prirodni surovini vo dermatokozmeti~kite 
proizvodi, kozmeti~ki surovini dobieni so genetski in`iwering, biohemija na 
ko`a i antioksidansi, hipoalergena kozmetika i kozmetika za detska ko`a, aspekti 
na sledewe i predviduvawe na stabilnosta na kozmeti~kite formulacii, osnovi na 
marketing i specifi~nosti na marketingot pri promocija na kozmeti~kite 
proizvodi i avtorsko pravo i pravo na industriska sopstvenost. 
  Strukturata, obemot i organizacijata na studiskata programa (raspored na 
predmeti so raspredelba po semestri i broj na krediti) e daden vo Tabela 2.  
    Predmetite so naziv: 1). Dematolo{ka kozmetolgija, 2). Formulacija na 
sovremeni kozmeti~ki proizvodi 1, 3). Formulacija na sovremeni kozmeti~ki 
proizvodi 2 i 4). Kontrola na kvalitet i legislativa na kozmeti~ki proizvodi,  
{to se slu{aat vo prviot semestar i 5). Sovremeni nosa~i na kozmeti~ki aktivni 
supstancii i 6). Nanotehnologija vo kozmetika, {to se slu{aat vo vtoriot 
semestar, se obvrzuva~ki. Vkupnata optovarenost na studentot za sovladuvawe na 
ovie predmeti iznesuva 36 EKTS-krediti, odnosno 1080 ~asovi.  
    Predmetite so naziv: 7). Polimeri i biopolimeri vo dermatofarmacija i 
kozmetologija, 8). Prirodni surovini i proizvodi vo dermatokozmeti~ki 
preparati, 9). Marketing na kozmeti~ki proizvodi, 10). Kozmeti~ki surovini 
dobieni so genetski in`iwering, 11). Bezbednost na kozmeti~ki ingradienti, 12). 
Biohemija na ko`a i antioksidansi, 13). Stabilnost na kozmeti~ki formulacii, 
14). Hipoalergena kozmetika i kozmetika za detska ko`a i 15). Tehnologija na 
pakuvawe na kozmeti~ki proizvodi, 16). Odbrani instrumentalni metodi vo 
analitikata na kozmeti~kite preparati i 17). Avtorsko pravo i industriska 
sopstvenost, so osnovi na pravoto pripa|aat na grupata izborni predmeti, pri {to 
studentot treba da izbere eden predmet od ovaa grupa vo prviot semestar i dva 
predmeta od ovaa grupa vo vtoriot semestar. Izborot na predmetite se pravi vo 
konsultacija i dogovor so mentorot. Sekoj od izbornite predmeti iznesuva 3 EKTS-
krediti, odnosno 90 ~asovi optovarenost na studentot po predmet ili vkupna 
optovarenost od izbornata nastava 9 EKTS, odnosno 270 ~asa.  
    So slu{awe i polagawe na predmetite  od zadol`itelnata i izbornata 
nastava, studentite }e imaat optovarenost od 45 EKTS (30 EKTS vo 1 semestar i 15 
EKTS vo 2 semestar), odnosno 1350 ~asovi. 
  Po kompletirawe na nastavata od site predmeti, studentot se steknuva so 
pravo da prijavi i izraboti magisterski trud. Po uspe{no zavr{uvawe na site 
predmeti, studentot se steknuva so pravo da go odbrani magisterskiot trud, so {to 
dopolnitelno se steknuva so 15 EKTS-krediti (450 ~asa optovarenost na 
studentot), {to se zaedno iznesuva 60 EKTS-krediti (1800 ~asovi optovarenost na 
studentot). 

Prijavata, izrabotkata i odbranata na magisterskiot trud }e pretstavuva 
stru~en proekt na izbrana tema odobren od strana na Nastavno-nau~niot sovet. 



Trudot }e bide voden pod mentorstvo na eden nastavnik. Odbranata na 
magisterskiot trud }e se vr{i pred tri~lena Komisija.  

Nastavata }e se izveduva na makedonski jazik. Magisterskiot trud }e se 
pi{uva i brani na makedonski jazik pred Komisija za odbrana na magisterski trud.   

Metodite za evaluacija na uspe{noto zavr{uvawe na soodvetniot predmet se 
navedeni vo negoviot detalniot opis.  

Nastavata }e se odviva soglasno kalendarot za nastava na UKIM, odnosno 
prviot semestar }e zapo~ne na 15 septemvri i }e trae do 31 dekemvri a vtoriot 
semestar }e zapo~ne na 1 februari i }e trae do 15 maj.   

   
 

Tabela 2. Struktura na studiskata programa za magisterski studii od oblasta 
Kozmetologija  
 

1 semestar 2 semestar 

Dermatolo{ka kozmetologija  
(5EKTS - krediti) 

Sovremeni nosa~i na kozmeti~ki aktivni 
supstancii 

(4EKTS- krediti) 
Fomulacija na sovremeni kozmeti~ki 

proizvodi 1 
(9 EKTS - krediti ) 

Nanotehnologija vo kozmetika  
(5EKTS- krediti) 

Fomulacija na sovremeni kozmeti~ki 
proizvodi 1 

(9 EKTS - krediti )  

Izboren predmet* 

(3 EKTS - krediti ) 

Kontrola na kvalitet i legislativa na 
kozmeti~ki proizvodi 

(4 EKTS - krediti )  

Izboren predmet* 

(3 EKTS - krediti) 

Izboren predmet* 

(3 EKTS - krediti ) 

Prijavuvawe, izrabotka i odbrana na 
magisterski trud 

(15 ЕКТС - krediti ) 

 

 

   Vkupen broj krediti: 60 EKTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista na izborni predmeti 

1. Полимери и биополимери во дерматофармација и козметологија 
(3 EKTS - krediti) 
2. Природни суровини и производи во дерматокозметички препарати 
 (3 EKTS - krediti) 
3. Маркетинг на козметички производи 
(3 EKTS - krediti) 
4. Козметички суровини добиени со генетски инжињеринг 
(3 EKTS - krediti) 
5. Безбедност на козметички инградиенти 
(3 EKTS - krediti) 
6. Биохемија на кожа и антиоксиданси 
(3 EKTS - krediti) 
7. Стабилност на козметички формулации 
(3 EKTS - krediti) 
8. Хипоалергена козметика и козметика за детска кожа 
(3 EKTS - krediti) 
9. Технологија на пакување на козметички производи 
(3 EKTS - krediti) 
10. Одбрани инструментални методи во аналитиката на козметичките препарати 
(3 EKTS - krediti) 
11. Авторско право и индустриска сопственост, со основи на правото 
(3 EKTS - krediti) 

 

  
14. Podatoci za prostorot predviden za realizacija na studiskata programa: 
Studiskata programa vo najgolem obem }e se realizira vo prostoriite na 
Farmacevtskiot fakultet. Nastavata }e se izveduva vo 2  amfiteatri, 1 farmako-
informativna u~ilnica, e-biblioteka i 4 laboratorii (kapacitet za 30 studenti 
vo edna laboratorija).  

 
15. Lista na oprema predvidena za realizacija na studiskata programa 

• GC-FID-MS,  
• HPLC analiti~ki sиstem (2), 
• UV/VIS spektrofotometar (2),  
• Digitalni vagi do ~etvrta decimalа (3), 
• Vodena bawa (4),  
• Aparat ERWEKA za sledewe na brzinata na osloboduvawe na aktivnite 

supstancii od kozmeti~kite proizvodi 
• Ultrasoni~na bawa (3),  
• Centrifuga,  
• Evaporator,  
• Destilatori,  
• Melnici (2),  
• Refraktometar, 
• Capillary Electrophoresis system,  



• IR spektrometer,  
• pH metar (3), 
• Polarimetar, 
• Svetlosni mikroskopi (20 par~iwa), binokularni mikroskopi (2 par~iwa), 
• Aparat za sprej-su{ewe,  
• Laserski broja~ za odreduvawe na goleminata na ~esticite  
• Vodena termostat-bawa so me{awe (2), 
• Мagnetna me{alka (4), 
• Лiofilizator (2), 
• Сtandardni sita, 
• Хomogenizator, 
• Аvtoklav, 
• Аsepti~na komorа so UV lamba, 
• Тermostat-komori za sledewe stabilnost (2), 
• Сuv sterilizator, 
• Vakuum-su{nica, 
• Peristalti~na pumpa (2), 
• Konduktometar, 
• Vorteks (2), 
• Mikrocentrifuga,  
• Inkubatori,  
• Mikrolitarski pipetori, 
• Fri`ideri na 4° i -20°С,  
• Laminar flow kabinet, 
• Laboratoriski mebel so digestori i so potrebnata instalacija za rabota na 

instrumentalnata oprema;  
• Voobi~aena laboratoriska oprema od staklo (graduirani ~a{i, ~a{i so 

golem volumen, tikvi~ki od staklo, menzuri, volumetriski tikvi~ki so 
zatka, kolbi, epruveti od staklo, plasti~ni epruveti, saatno staklo, 
refluksen kondenzator po Graham, {i{iwa za reagensi so stakleni bruseni 
zatki, kerami~ki `i~en triagolnik, vakuum-pumpi, pipetori i dopolnitelna 
oprema za pipetori, polici za su{ewe staklarija, prskalki, vorteks, inki so 
dolgo grlo, digitalni bireti, dr`a~i za ependorfi, avani i tol~nici, re{o, 
porecelanski top~iwa, oddelitelni inki) 

• 20 kompjuterski rabotni stanici so soodvetni software-i za predmetite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Predmetni programi so informacii: 
 
1. Наслов на наставниот предмет ДЕРМАТОЛОШКА КОЗМЕТОЛОГИЈА
2. Код ФФК01 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Проф. Д-р Кристина Младеновска 
Проф. д-р Нада Петрова 

9. Предуслов за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање со градбата и функцијата на кожата, основните техники на инвестигација и клиничко-
фармацевтскиот пристап во третманот на вообичаените кожни болести и нарушувања релевантни 
во дерматолошката козметологија, како и со етичкиот и психосоцијалниот концепт во 
дерматолошката козметологија. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• знаење за градбата и функцијата на кожата, процесите на стареење на кожата, основните 
дијагностички и терапевтски процедури во козметолошката дерматологија 

• познавања за карактеристиките на специфичните кожни проблеми релевантни во 
дерматолошката козметологија  

• компетентност, да препорача соодветен третман, да го модифицира според потребите  
• компетентност да го следи исходот од третманот и да ги предвиди и препознае 

потенцијалните несакани ефекти поврзани со изборот на третманот 
• компетентност да ги советува и образува пациентите за третманот 
• знаење кое ќе му помогне да комуницира со сите здравствени работници вклучени во 

грижата за пациентот . 
11. Содржина на предметната програма: 

• Градба на кожата и кожните аднекси. Карактеристики на кожата според локализација, пол и 
возраст. Кератинизација. Пигментација/меланогенеза. Имунологија на кожата. Функција на 
кожата. Хормони и кожа. Стареење на кожата. Исхрана и кожа. Околина и кожа. Типови на 
кожа и нивни карактеристики. 

• Терапија - основни принципи на локална терапија, физикална, локална и системска терапија 
во дерматологија. 

• Козмецеутикални средства (козметски и фармаколошки агенси). 
• Клинички карактеристики и патогенеза на специфичните кожни проблеми/болести 

релевантни во дерматолошката козметологија, клиничко-фармацевтски пристапи во 
терапијата. 

• Болести и нарушувања на кожата предизвикани од лекови релевантни во дерматолошката 
козметологија.  

• Неинвазивни инструментални техники кои се користат за евалуација на состојбата на 
кожата, параметри кои се значајни за проценка на површинската структура и 
функционалните карактеристики на кожата, со цел дијагностицирање и следење на 
терапијата на одредени заболувања на кожата. 

• Козметски процедури: хемиски пилинг, дермоабразија, дермални филери, ботулинум 



токсин, ласери, радиофреквенција и други уреди кои користат светлина, склерозација, 
нехируршка липосукција. 

• Етика во козметологијата.  
• Психосоцијални аспекти на дерматолошката козметологија. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, самостојни задачи, домашно 
учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                                                                  30 

Подготовка за контакт часови:                                          25 
Проектна задача:                                            20 
Подготовка за проектна задача:                              10 
Самостојни задачи:                                                             10 
Домашно учење:                                                                 10 
Вкупно:                                                      105
Оценување:                                                                    45 
Се вкупно:                                                                   150 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови 
  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/  

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 20  часови 
  16.2. Самостојни задачи 10 часови 
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Tony Burns et al. Rook`s Textbook of 
Dermatology 

Wiley-Blackwell 2010 

  2. Александар Анчевски и 
сор. 

Дерматовенеролог
ија 

Култура 2005 

  3. Leslie Baumann 
 

Cosmetic 
Dermatology:Princi

Mc Graw-Hill 
Companies Inc. 

2009 



ples and Practice 
  4. Cheryl M. Burges 

 
Cosmetic 
Dermatology 

Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 

2005 

  5. Peter Elsner et al. Cosmeceuticals Marcel Dekker 2000 
  6.  Александар Анчевски Алопеции и други 

болести на косата 
Југореклам, 
Скопје 

1993 

  7. David J. Goldberg Facial Rejuvenation Springer, Berlin 
Heidelberg New 
York 

2005 

  8. Murad Alen et al. Cosmetic 
Dermatology 

Elsevier Limited 2009 

  9. J. Serup, B. E. Jemec and 
G. L. Grove 

Handbook of Non-
invasive Methods 
and the skin 

CRC Taylor and 
Francis 

2006 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ФОРМУЛАЦИЈА НА СОВРЕМЕНИ 
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 1 

2. Код ФФК02 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

9 

8. Наставник Проф. д-р Катерина Горачинова 
Доц. д-р Mарија Главаш Додов 
Проф. д-р Рената Славевска Раички 
Проф. д-р Светлана Кулеванова 
Ас. м-р Маја Симоноска Црцаревска (практична настава 
и практична подготовка на проектната задача) 
Ас. Никола Гешковски (практична настава и практична 
подготовка на проектната задача) 

9. Предуслов за запишување на предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на предметот е стекнување на сеопфатни знаења и развивање на практични вештини 
неопходни во развојот, формулацијата и производството на ефикасни и безбедни козметички 
производи, согласно важечките прописи.  
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• познавања и потполно ќе ги разјасни и совлада принципите на формулацијата и 
технологијата на производство на козметичките производи наменети за нега и заштита на 
кожата 

• преку решавање на проблеми и одбрана на проектна задача, студентот ќе ги примени 
стекнатите знаења за комбинирање на физичко-хемиските принципи на активните 
супстанции и ексципиенсите во козметичките производи со технолошките аспекти на 
дизајнот на формулацијата согласо намената на козметичкиот производ 

• способност за целосна имплементација и спроведување на барањата за квалитет во 
производството на козметичките производи 

• широки познавања за употребата на одделни категории на козметички производи, со 
аспекти на нивната ефикасност и безбедност 

• преку решавање на поединечно зададени проблеими, студентот ќе стекне вештини за 
давање на стучни совети и упатства за начинот на употреба на козметичките производи при 
различни состојби на кожата.. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Козметички производи за нега и третман на кожата - формулација, производство и 

испитувања. Физичко-хемиски карактеристики и проценка на компатибилноста на 
козметичките ексципиенси и активните супстанции. Проценка на оправданоста на 
примената на поедини суровини од физичко-хемиски и физиолошки аспект. Стабилност на 
активните супстанции и козметичките ексципиенси. Формулациски аспекти и изработка на 
козметички производи за нега и третман на кожата согласно типот/функцијата.   



• Козметички производи за нега на кожата: козметички производи за сончање, производи 
за потемнување на  кожата без изложување на сонце, препарати за хидратација на кожата 
(креми, емулзии, лосиони, гелови и масла  за кожа), препарати за избелување на кожата. 
• Козметички производи за чистење на кожата: препарати за капење и туширање, 
тоалетни и дезодорански сапуни, производи за интимна хигиена,  антиперспиранти и 
дезодоранси. 

• Козмецевтици во козметички препарати. 
• Органска и природна козметика – формулација, производство и испитувања. 
 Сертификација, законска регулатива. 
• Мултифункционална козметика – предности, недостатоци; формулациски аспекти и 
технолошки решенија. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, практична настава, проектна задача, самостојни 
задачи  

13. Вкупен расположлив фонд на време 270 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                              40 

Подготовка за контакт часови:                             40 
Практична настава:                               30 
Подготовка за практична настава:                            20 
Проектна задача:                              30 
Подготовка за проектна задача:                                      20 
Самостојни задачи:                                                           10 
Вкупно:                                         190 
Оценување:                                           80 
Се вкупно:                                                               270 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови 
  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 
  16.2. Самостојни задачи 10 часови 
  16.3. Домашно учење / 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 



  Ред. 
број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Ed. by Z.D. Draelos L.A. 
Thaman 
 

Cosmetic formulation of 
skin care products 

Taylor & 
Francis 
Group, New 
York, NY 

2006 

  2. Ed. by Meyer R. Rosen 
 

Delivery system handbook 
for personal care and 
cosmetic products: 
technology, applications, 
and formulations 

William 
Andrew, Inc., 
USA 

2005 

  3. Ed. by Andre´ O. Barel, 
Marc Paye and Howard I. 
Maibach.  
 

Handbook of cosmetic 
science and technology — 
3rd ed. 

Informa 
Healthcare 
USA, Inc. 

2009 

  4. Ed. by Kenneth A. Walters, 
Michael S. Roberts 
 

Dermatologic, 
Cosmeceutic, and 
Cosmetic Development: 
Therapeutic and Novel 
Approaches 

Informa 
Healthcare 
USA, Inc 

2008 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  Преглед на најнови 
научни трудови од:Int. J. 
Cosmet. Sci.;  
Cosmetics&Toiletries;  
J. Cosmet. Dermatology;  
Skin Research & 
Technology 

 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ФОРМУЛАЦИЈА НА СОВРЕМЕНИ 
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 2 

2. Код ФФК03 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

9 

8. Наставник Доц. д-р Mарија Главаш Додов 
Проф. д-р Катерина Горачинова 
Проф. д-р Рената Славевска Раички 
Проф. д-р Светлана Кулеванова 
Ас. м-р Маја Симоноска Црцаревска (практична 
настава и практична подготовка на проектната задача) 
Ас. Никола Гешковски (практична настава и практична 
подготовка на проектната задача) 

9. Предуслов за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е стекнување на сеопфатни знаења и развивање на практични вештини 
неопходни во развојот, формулацијата и производството на ефикасни и безбедни козметички 
производи, согласно важечките прописи.  
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• познавања и потполно ќе ги разјасни и совлада принципите на формулацијата и 
технологијата на производство на козметичките производи наменети за нега и заштита на 
кожата 

• преку решавање на проблеми и одбрана на проектна задача, студентот ќе ги примени 
стекнатите знаења за комбинирање на физичко-хемиските принципи на активните 
супстанции и ексципиенсите во козметичките производи со технолошките аспекти на 
дизајнот на формулацијата согласно намената на производот 

• способност за целосна имплементација и спроведување на барањата за квалитет во 
производството на козметичките производи 

• широки познавања за употребата на одделни категории на козметички производи, со 
аспекти на нивната ефикасност и безбедност 

• преку решавање на поединечно зададени проблеми, студентот ќе стекне вештини за давање 
на стручни совети и упатства за начинот на употреба на козметичките производи при 
различни состојби на кожата.  

11. Содржина на предметната програма: 
• Современи козметички препарати за нега и третман на кожата на лицето – 

преформулациски истражувања, формулација, производство и испитувања; физички-
хемиски карактеристики и проценка на компатибилноста на козметичките ексципиенси и 
активните супстанции, проценка на оправданоста на примената на поедини суровини од 
физичко-хемиски и физиолошки аспект. Стабилност на активните супстанции и 
козметичките ексципиенси; Формулациски развој и производство на козметички производи 
за нега и третман на кожата на лицето согласно типот/функцијата. 
• Козметички производи за нега на кожата на лицето: препарати за хидратација на кожата 
(креми, емулзии, лосиони, гелови и маски за кожа),  



• Козметички производи за чистење на кожата на лицето,  
• Декоративна козметика,  
• Козметички производи за бричење,  
• Козметички производи за нега на забите и усната шуплина, 
• Козметички производи за третман на акнеична кожа, производи против брчки.  

• Козмецевтици во козметички формулации, истражувања и развој. 
• Козметички производи за нега и третман на косата: производи за чистење (лосиони, пудри, 

шампони), кондиционери, бои за коса и средства за избелување, производи за зацврснување 
на косата. 

• Органска и природна козметика – формулација, производство и испитувања. 
• Сертификација, законска регулатива. 
• Мултифункционална козметика – предности, недостатоци; формулациски аспекти и 
технолошки решенија. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, практична настава, проектна задача, самостојни 
задачи 

13. Вкупен расположлив фонд на време 270 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                              40 

Подготовка за контакт часови:                            40 
Практична настава:                               30 
Подготовка за практична настава:                            20 
Проектна задача:                              30 
Подготовка за проектна задача:                                     20 
Самостојни задачи:                                                 10 
Вкупно:                                                    190
Оценување:                                           80 
Се вкупно:                                                              270 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови 
  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 
  16.2. Самостојни задачи 10 часови 
  16.3. Домашно учење / 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 



22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Ed. by Z.D. Draelos and 
L.A. Thaman 
 

Cosmetic formulation of 
skin care products 

Taylor & 
Francis 
Group, New 
York, NY 

2006 

  2.  Ed. by Meyer R. Rosen 
 

Delivery system handbook 
for personal care and 
cosmetic products: 
technology, applications, 
and formulations 

William 
Andrew, Inc., 
USA 

2005 

  3. Ed. by Andre´ O. Barel, 
Marc Paye, and Howard I. 
Maibach 
 

Handbook of cosmetic 
science and technology— 
3rd ed. 

Informa 
Healthcare 
USA, Inc. 

2009 

  4. Ed. by Kenneth A. Walters 
and Michael S. Roberts 

 
 

Dermatologic, Cosmeceutic, 
and Cosmetic Development: 
Therapeutic and Novel 
Approaches 

Informa 
Healthcare 
USA, Inc. 

2008 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  Преглед на најнови 
научни трудови од:Int. J. 
Cosmet. Sci.;  
Cosmetics&Toiletries;  
J. Cosmet. Dermatology;  
Skin Research & 
Technology 

 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И ЛЕГИСЛАТИВА 
НА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

2. Код ФФК04  
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за Применета хемија и фармацевтски анализи, 
Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Проф. др. Анета Димитровска 
Проф. др. Сузана Трајковиќ-Јолевска 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаење од областа на регулативата за контрола на квалитет и мониторирање на 
квалитетот на козметичките производи. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со знаења: 

• од областа на регулативата за контрола на квалитет на национално ниво, како и 
регулативата во ЕУ  

• за вршење проценка на квалитетот и соодветна примена на аналитичките методи за 
контрола на квалитетот на козметичките производи. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Општ концепт на регулативата за контрола на квалитет на козметичките производи. 
• Контрола на квалитете на главните компоненти во козметичките производи и преглед на 

аналитички методи за  следење и контрола на квалитет (методи за анализа на UV филтри, 
средства за боење во декоративна и друга козметика, конзерванси, мирисни компоненти, 
површински активни супстанции, активни компоненти во козметички препарати.  

• Микробиолошка чистота.  
• Стабилност на козметички производи. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача , домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 120 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                                          15 

Подготовка за контакт часови:                                        10 
Проектна задача:                              20 
Подготовка за проектна задача:                            10 
Домашно учење:                                                                30 
Вкупно:                               85 
Оценување:                               35 
Сe вкупно:                             120 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

15 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 20  часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 30 часови 
17. Начин на оценување  



 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 
 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Amparo Salvador and 
Alberto Chisvert 

Analysis of Cosmetic 
Products 

Elsevier B.V 2007 
 

  2. C.I. Betton, Global 
 

Regulatory Issues for 
the Cosmetics 
Industry 

William 
Andrew 

2007  
 

  3. Ernest W.Flick 
 

Cosmetic additives, 
An Industrial guide 

Noyes 
Publications 

1991 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНИ НОСАЧИ НА КОЗМЕТИЧКИ 
АКТИВНИ  СУПСТАНЦИИ 

2. Код ФФК05 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Доц. Д-р Марија Главаш Додов 
Проф. Д-р Катерина Горачинова 
Ас. м-р Маја Симоноска Црцаревска (практична 
подготовка на проектната задача)  
Никола Гешковски (практична подготовка на 
проектната задача)  

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Сеопфатен преглед на современите носачи на козметички активни супстанции (липозоми, 
микроемулзии, микрочестички, циклодекстрини и др.), технологии на производство, методологија 
за нивна карактеризација, значење и примена, со посебен осврт на очекуваните ефекти врз кожата. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• широки познавања за современите носачи на козметички активните супстанции, нивната 
улога во формулацијата на козметичките производи, бенефитите и предизвиците 

• знаење за основните видови на микросистеми кои се применуват, како и вештините 
потребни во преформулациските истражувања и пристапот во нивната формулација  и 
производство 

• способност за критичко размисливање и дискутирање на проблемите во формулацијата и 
стабилноста на финалниот производ кои можат да влијаат врз неговата ефикасност и 
безбедност. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Современи пристапи во дизајнирањето на микропартикулираните системи како носачи на 

козметички активни супстанции. 
• Истрачувачки развој – избор на козметички активни суровини и компоненти  за 

формулирање на современите носачи. 
• Липозоми, микроемулзии, микрочестички (микрокапсули и микросфери) - формулациски 

и технолошки аспекти. 
• Особини, физичко-хемиска и биофармацевтска карактеризација и примена на современите 

носачи на козметички активни супстанции. 
• Примена на циколодекстрините во формулацијата на козметичките производи . 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, домашно учење, проектна задача   
13. Вкупен расположлив фонд на време 120 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                  30 

Подготовка за контакт часови:                                         20 
Домашно учење:                              10 
Проектна задача:                  15 
Подготовка за проектна задача:                10 
Вкупно:                   85 



Оценување:                   35 
Сe вкупно:                               120 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 15 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Ed. by Andre´ O. Barel, 
Marc Paye and  Howard 
I. Maibach 
 

Handbook of 
Cosmetic Science and 
Technology - 3rd ed. 

Informa 
Healthcare 
USA, Inc. 

2009 

  2. Ed. By S. Magdassi & E. 
Touitou 
 

Novel Cosmetic 
Delivery Systems 

CRC Press 
Taylor&Francis 
Group 

1998 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет НАНОТЕХНОЛОГИЈА ВО КОЗМЕТИКА 
2. Код ФФК06 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Проф. Д-р Катерина Горачинова 
Доц. Д-р Марија Главаш Додов 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Сите познати козметички куќи користат наноматеријали во нивните производи, ефектот од 
нивнтата примена е неспорен, но и дебатата за токсиколошките аспекти на примената во 
козметичките производи за нега, третман и заштита на кожата. Основна цел на овој предмет е да 
го воведе студентот во двете најексплоатирани функции на наноматеријалите и 
нанотехнологијата во козметичките производи преку примена на нано-козметички производи за 
заштита од УВ зраци и нано-козметички производи како системи за транспорт на козметички 
суровини и козмецевтици. 
Истовремено, студентот треба да ја согледа разликата во ефикасноста на наноструктурираните 
носачи во споредба со поконвенционалните микро-носачи, како што се липозомите на полето на 
хидратацијата на кожата, биорасположливоста, стабилноста и контролираната оклузија. Ќе бидат 
обработени формулацијата и технолошките пристапи во производството на наноемулзиите, 
цврстите липидни наночестички, наноструктурираните липидни носачи, 
дендримерите,нанокристалите и кубозомите. Освен бенефитот за транспор на козметичките 
суровини до местотот на делување, ќе биде разгледан и бенефитот од контролираното 
ослободување на местото на делување. Ретроспективата на нано-козметичките препарати ќе ги 
воведе студентите во апликацијата но и во перспективата на нивната примена во козметичката 
индуструја. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• знаење за досегашниот развој во областа на нанотехнологијата и нејзината примена во 
козметичката индустрија, бенефитите и предизвиците 

• знаење за основните видови на наноматеријали и наносистеми кои се применуваат, како и 
вештини во пристапот на нивната формулација и производство 

• способност за критичко размислување и проценка на бенефитот како и опасностите кои 
кои ги пратат наносистемите при нивната примена во фармацијата и козметиката.  

11. Содржина на предметната програма: 
• Предности на наноматеријалите (козметички аспекти на транспорт на козметички 

суровини до местото на делување и модифицирано ослободување). 
• Наноматеријали во козметичките производи за заштита од УВ зраци. 
• Наноматеријали во препаратите за нега на кожата на лицето. 
• Видови на наноматеријали во козметичките производи: наноемулзии, цврсти липидни 

наночестички, липидни носачи, дендримери, нанокристали, кубозоми-формулациски и 
технолошки аспекти. 

• Биополимери во формулацијата и подготовката на наносистемите. 
• Европска регулатива за наносистемите во козметичките суровини. 
• Токсиколошки аспекти на нивната примена. 



12. Методи на учење:  
контакт часови и консултации, проектна задача , самостојни задачи, домашно учење 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                  25 

Подготовка за контакт часови:                 20 
Проектна задача:                  10 
Подготовка за проектна задача:                10 
Самостојни задачи:                  20 
Домашно учење:                                                      20 
Вкупно:                             105 
Оценување:                               45 
Се вкупно:                                                                      150 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

25 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 
  16.2. Самостојни задачи 20 часови 
  16.3. Домашно учење 20 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Lamprecht A. 
 

Nanotherapeutics 
Drug delivery 
concepts in 
Nanoscience 

Pan Stanford 
Publishing Pte. 
Ltd 

2009 

  2. De Villiers M., Aramwit 
and P. Kwon S.G. 
 

Nanotechnology in 
Drug Delivery 

Springer, USA 2009 

  3. Thassu D., Deleers M. 
and Pathak Y. 

Nanoparticulate drug 
delivery systems 

Informa Helth 
USA 

2007 

  4. Amiji M.M. Nanotechnology for Tailor and 2007 



 cancer therapy Francis Group 
LLC 

   Torchilin V. 
 

Nanoparticulates as 
Drug carriers 

Imperial 
College Press, 
London 

2006 

   Rolland 
 

Pharmaceutical 
Particulate Carriers 

Marcel Dekker 1993 

   Ansel M., Popovich N. 
and  Allen L. 
 

Pharmaceutical 
dosage forms and 
drug delivery systems 
8-th Ed. 

Williams & 
Wilkins 

2004 

   Aulton M. 
 

Pharmaceutics, The 
science of dosage 
form design,2nd Ed 

Churchill 
Livinstone 

2002 

   Gibson M. 
 

Pharmaceutical 
Preformulation and 
Formulation 

Taylor and 
Francis 

2001 

   Edited by 
Raymond C Rowe, Paul J 
Sheskey 
and Siân C Owen 

Pharmaceutical 
Excipients, 5th Ed. 

Royal 
Pharmaceutical 
Society of 
Great Britain 
London, UK 

2006 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ПОЛИМЕРИ И БИОПОЛИМЕРИ ВО 
ДЕРМАТОФАРМАЦИЈА И КОЗМЕТОЛОГИЈА 

2. Код ФФК07 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. Д-р Маја Цветковска 
9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за врската помеѓу структурата на полимерите на молекуларно и 
надмолекуларно ниво и нивните својства и врз основа на таквите знаења, способност за избор на 
најсоодветен полимер за одредена примена во дерматофармацијата и козметологијата.  
 
По завршување на предметот, се очекува студентот да се стекне со знаење за: 

• Померите кои се користат во дерматофармацијата и козметологијата 
• Врската помеѓу структурата на полимерите на молекуларно и надмолекуларно ниво и 

нивните својства 
• Избор на насоодвете полимер за одредена цел во формулацијата на козметички производи 

за различна намена.  
11. Содржина на предметната програма: 

• Функција на полимерите во дерматофармацијата и козметологијата; Природни, 
синтетички и биополимери; Градба и структурни особености на полимерите; Реакции на 
настанување на полимерите; Зависност на својствата на полимерите од нивната структура 
на молекуларно и надмолекуларно ниво. 

• Основни инструментални техники за карактеризација на полимерите; Хемиски реакции за 
модификација на својствата на полимерите; Особености на полимерните раствори; 
Полимерни гелови, емулзии и суспензии; Биоразградиви полимери. 

• Својства на поедините полимери кои се применуваат во дерматофармацијата и 
козметиката, на пример, во лакови, гелови и пени за коса, лакови за никти, полимери кои 
се користат како згуснувачи и модификатори на реологијата на емулзии, гелови, бои за 
коса, како емулгатори во различни лосиони, како средства за хидрофобизација или 
хидрофилизација, како матрици за контролирано дозирање на одредени супстанции преку 
кожата и слично. 

• Полимерите во новите технологии во дерматофармацијата и козметологијата. 
12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача , домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                  15 

Подготовка за контакт часови:                                        10 
Проектна задача:                  15 
Подготовка за проектна задача:                15 
Домашно учење:                              10 
Вкупно:                                           65 
Оценување:                                                       25 
Сe вкупно:                                                       90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 15 часови 



настава 
  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 15 часови 
  16.2. Самостојни задачи  / 
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. J.M.G. Cowie  Polymers : Chemistry 
& Physics of Moderm 
Materials - 2nd 
edition 

Blackie,  
Chapman & 
Hall, NY 

1991 

  2. Ed. By G.O.Phillips and 
P.A.Williams 
 

Handbook of 
hydrocolloids 

CRC Press & 
Woodhead 
Publishing 
Limited, 
Cambridge 
England 

2000 

  3. Ed. By B.D.Ratner, 
A.S.Hoffman, F.J.Schoen 
and  J.E.Lemons 
 

Biomaterials Science Academic 
Press 

1996 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  Патентни и научни 
трудови од 
меѓународни 
списанија 

  

 



 
1. Наслов на наставниот предмет ПРИРОДНИ СУРОВИНИ И ПРОИЗВОДИ ВО 

ДЕРМАТОКОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ 
2. Код ФФК08 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. Д-р Светлана Кулеванова 
9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Сеопфатен преглед на суровините од природно потекло кои се користат во формулацијата на 
современите дерматокозметички препарати, вклучително нивните предности согласно намената; 
сеопфатни знаења за растителните екстракти, преку познавања на бараниот квалитет на 
растителните суровини и изборот на екстрактивната метода до прочистување и обработка на 
суровите екстракти и добивање прочистени, селектирани, фракционирани и друг вид 
полупроизводи што се користат во козметичкото производство; познавање на растителните 
екстракти како активни инградиенти или како адитиви што го обезбедуваат потребниот квалитет 
и ја обезбедуват и/или подобруваат безбедноста на козметичките препарати. Законски прописи 
што се однесуваат на екстракти како природни сурови во козметичкото производство. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• Сеопфатни познавања за потеклото на растителните екстракти, бараниот квалитет на 
растителната суровина, екстрактивните процеси, видовите екстракти, пурификацијата, 
особините, физичко-хемиските карактеристики, параметрите за проценка на квалитетот и 
методите на стандардизација на екстрактите, како суровини во козметичкото 
производство 

• Познавања за растителните екстракти што се користат како активни инградиенти во 
козметичкото производство, според нивното дејство 

• Познавања за растителните екстракти што се користат како адитиви во козметичкото 
прпозводство, според нивното дејство и улогата во козметичките препарати 

• Познавања на законски прописи што се однесуваат на екстрактите што се користат како 
природни суровини во козметичкото производство.  

11. Содржина на предметната програма: 
• Природни суровини во дерматокозметички препарати (растителни организирани дроги – 

органи и други делови од растенијата; растителни неорганизирани дроги - секрети, 
екскрети, ексудати, екстракти, изолати; изолирани соединенија), физичко-хемиски 
карактеристики, дејство и употреба во дерматофармација, место, улога и значење во 
козметичкото производство. Мириси, мирисни композиции и фиксативи на мириси. Бои и 
средства за обелување на кожата. Козметички суровини од овошја, зеленчук, пчелни 
производи и минерали: производство, проблеми и технолошки решенија, дејство и 
употреба.  

• Потекло на растителни екстракти (растителни суровини во производство на екстракти, 
особини, физичко-хемиски карактеристики, проценка на квалитетот и избор на 
екстрактивна метода). 

• Екстрактивни процеси, видови екстракти, пурификација, особини, физичко-хемиски 



карактеристики, параметри за проценка на квалитетот, стандардизација.  
• Растителните екстракти како активни инградиенти во: козметички препарати; средства за 

нега и за одржување на хигиена; козметика со посебна намена.  
• Растителни екстракти како адитиви во козметичкото прпозводство (што го обезбедуваат 

потребниот квалитет и ја обезбедуват и/или подобруваат безбедноста на козметичките 
препарати.  

• Законски прописи што се однесуваат на екстракти како природни суровини во 
козметичкото производство. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење  
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                                                                 15 

Подготовка за контакт часови:                                        10 
Проектна задача:                  20 
Подготовка за проектна задача:                10 
Домашно учење:                                                               10 
Вкупно:                                          65 
Оценување:                               25 
Се вкупно:                                                      90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

15 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

 /  

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 20  часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот  

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Mira Cajkovac 
 

Kozmetologija Naklada Slap, 
Zagreb 

2006 

  2. Francesco Capaso, Phytotherapy, A quick Springer 2003 



Thymoty Gaginela, 
Gulliano Grandolini, 
Angelo Izzo 

reference to herbal 
medicine 

  3. Simon Mills, Kerry Bone 
 

Principle and practice 
of Phytotherapy 

Churchill 
livingstone 

2000 

  4. PDR for herbal medicines 
 

The International 
Standard for 
Complementary 
Medicine 

Thomson 
Physicians‘ 
Desk 
Reference 

2002 

  5. Eric Yarnell, Kethy 
Abascal. Carol Hooper 
 

Clinical botanical 
medicine 

Mary Ann 
Liebert, Inc. 
Publisher 

2003 

  6. Draelos. Z. D. Thaman 
L.A. 
 

Cosmetic formulation 
of scin care products, 

Taylor and 
Francis, New 
York London 

2006 

  7. Berger R.G. 
 
 

Flavours and 
Fragrances, 
Chemistry, 
bioprocessing and 
sustainability 

Springer-
Verlag. Berlin 
Heidelberg 

2007 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  Научни трудови од 
меѓународни 
списанија 

 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет МАРКЕТИНГ НА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 
2. Код ФФК09 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. Д-р Рубинчо Заревски 
Ас. м-р Зоран Стерјев (практична подготовка на 
проектна задача) 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување сеопфатни знаења за маркетингот на фармацевтските и козметичките производи и 
вештини за нивна практична апликација во фармацевтската и козметичката индустрија. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• основни познавања на маркетингот,  современите маркетинг правци во фармацевтската 
дејност и специфичноста на маркетингот на козметички производи 

• знаење за сите елементи кои ја сочинуваат маркетинг стратегијата, начинот на кој се врши 
испитување на пазарот, изработка на SWOT анализа како и современите комуникациски 
стратегии кои се неопходни за успешен маркетинг на козметички производи. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Маркетинг менаџмент, Маркетинг микс, Фармацевтски маркетинг, Етички норми на 

фармацевтскиот маркетинг, Специфичност на маркетингот на козметички производи, 
Маркетинг стратегија (дефиниција, маркетинг истражувања, ситуациона анализа, 
позиционирање, таргетирање и профилирање), Маркетинг работење во Интернационални 
козметички компании, Развој на нови производи, Вредност на брендот и негова 
поврзаност со развој на нови козметички препарати, Животен век на производот и 
портфолио менаџмент, Комуникациски стратегии. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење  
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                                                                  20 

Подготовка за контакт часови:                              15 
Проектна задача:                                                                10 
Подготовка за проектна задача:                             10 
Домашно учење:                                                                 10 
Вкупно:                                           65 
Оценување:                                25 
Се вкупно:                                                        90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/  

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10  часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови 



17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Dimitris Dogramatzis Pharmaceutical 
marketing 

Taylor & 
Francis 

2002 

  2. Judith Grice 

 

Global 
Pharmaceutical 
Marketing: A 
Practical Guide to 
codes and compliance 

Pharmaceutical 
Pres 

2007 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  Релевантни 
домашни прописи 

  

  2.  Релевантни 
меѓународни 
прописи 

  

  3.  EУ законодавство од 
областа на 
маркетинг на 
фармацевтски 
производи 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет КОЗМЕТИЧКИ СУРОВИНИ ДОБИЕНИ СО 
ГЕНЕТСКИ ИНЖИЊЕРИНГ 

2. Код ФФК10 
3. Студиска програма Магистарски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. д-р Рената Славевска Раички 
9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаења што потекнуваат од истражувањата, развојот и примената на новите 
напредни технологии за добивање и проучување на активните соединенија и суровини потребни 
за различни категории на производи на современата козметичка индустрија. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• Сеопфатни и проширени сознанија од платформите за истажување, развој  и примена на 
напредните технологии и иновации во козметичката индустрија.     

11. Содржина на предметната програма: 
• Запознавање со техденциите на современата козметологија и примената на напредните 

технологии. 
• Предности на растителните клеточни култури, процесите на ферментација, ензимските 

реакции, биокаталитичките процеси и другите напредни технологии за добивање на 
(нови)активни соединенија и козметички суровини. 

• Составување и проценка на системи за обезбедување на заштита/стабилност на 
современите биотехнолошки козметички производи. 

• Придонес на биотехнологијата, биомедицински науки и технологија на унапредување на 
процесите за производство на козметичките производи и креирањето на оригинални 
козметички производи. 

• Нови пристапи во молекуларната биологија со примена кај производите наменети за кожа, 
вклучително и современата медицинска козметологија за справување со различни 
проблеми на кожата поврзани со регулирање на метаболизмот на кожата. 

• Индивидуализирани козметички производи. 
• Аспекти на регенеративна медицина со примена во козметологија. 
• Регулаторни барања во доменот на биотехнолошките козметички суровини и осигурување 

на безбедност и квалитет. 
12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                   20 

Подготовка за контакт часови:                                         10 
Проектна задача:                  15 
Подготовка за проектна задача:                10 
Домашно учење:                              10 
Вкупно:                   65 
Оценување:                   25 
Сe вкупно:                   90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 20 часови 



настава 
  

 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 15 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. R. Lad 
 

Biotechnology in 
personal care 

 2006 

  2. O. Barel, Marc Paye 
and Howard I. 
Maibach 

Handbook of cosmetic 
science and 
technology - Tird Ed. 

CRC Press 2009 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИ 
ИНГРАДИЕНТИ 

2. Код ФФК11  
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за Фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф.д-р Кристина Младеновска 
Доц. д-р. Руменка Петковска 

9. Предуслов за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување знаења за проценка на безбедноста на козметичките ингредиенти во рамките на 
важечката регулатива во ЕУ. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со знаења: 

• за безбедносните аспекти на применат ан козметичките ингредиенти во козметричките 
производи  

• за предизвиците за проценка на безбедноста на козметичките ингредиенти во рамките на 
ЕУ регулативата  

• кои ќе му помогнат да дизајнира и учествува во претклинички и клинички испитувања, 
подготвува протоколи, анализира податоци и подготвува извештаи 

• кои ќе му овозможат да врши проценка на безбедноста и ефикасноста на козметичките 
производи. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Аспекти на безбедноста на козметичките ингредиенти (терминологија,  перкутана 

апсорпција, иритација на кожа, алергиски реакции, дерматолошки проблеми поврзани со 
мирисни компоненти, тестови за проценка на иритација на кожа и очи). 

• Проценка на безбедноста на козметички ингредиенти, вехикулуми за козметички 
производи и козметички производи. 

• Регулатива од областа на безбедност на козметички ингредиенти. 
• Претклинички и клинички испитувања на ефикасноста и безбедноста на козметичките 

препарати (дизајн, водичи, протоколи, документација, етички аспекти). 
12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                                                      20 

Подготовка за контакт часови:                                         15 
Проектна задача:                                          10 
Подготовка за проектна задача:                           10 
Домашно учење:                                                               10 
Вкупно:                              65 
Оценување:                              25 
Сe вкупно:                              90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 



16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10  часови 
  16.2. Самостојни задачи /     
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Vera Rogieres, Marleen 
Pauwels  

Safety Assessment of 
Cosmetics in Europe 

Karger 2008 
 

  2. Andre O. Barel, Marc 
Paye, Howard I. Maibach 

Handbook of 
Cosmetic Science and 
Technology 

Marcel Dekker 
Inc. 

2001  
 

  3. Ernest W. Flick  Cosmetic additives, 
An Industrial guide 

Noyes 
Publications 

1991 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИЈА НА КОЖА И АНТИОКСИДАНСИ 
2. Код ФФК12 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за Фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Доц. д-р. Руменка Петковска 
9. Предуслов за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на знаења за физиолошкиот анти-оксидативен систем на кожата со осврт на 
континуираните про-оксидативни надворешни влијанија и можности за заштита од истите.   
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со знаења за: 

• Континуираното влијание на ендогените и егзогените реактивни кислородни честички врз 
кожата со посебен осврт на механизмот на делување на физиолошкиот антиоксидативен 
систем 

• Примената на антиоксидансите во функција на заштита на кожата од оксидативни 
влијанија. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Ендогено формирање на реактивни кислородни честички (ROS) како физиолошки 

клеточни метаболити. 
• Конститутивни антиоксиданси како компоненти на физиолошкиот антиоксидативен 

систем на кожата (хидросолбилни антиоксиданси, липосолубилни антиоксиданси и 
ензимски антиоксидативен систем). 

• Ефекти на егзогените про-оксигени влијанија врз физиолошкиот антиоксидативен систем 
на кожата. 

• Топична апликација на антиоксиданси (витамин Е, витамин Ц, растителни екстракти кои 
содржат флавоноиди, тиоли, α-липоична киселина и други комбинирани препарати) и 
нивната улога во заштитата на кожата од оксидативни влијанија.  

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                                          20 

Подготовка за контакт часови:                                         15 
Проектна задача:                                                      10 
Подготовка за проектна задача:                                      10 
Домашно учење:                                                               10 
Вкупно:                                           65 
Оценување:                                           25 
Сe вкупно:                                       90

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10  часови 
  16.2. Самостојни задачи /     часови 
  16.3. Домашно учење 10 часови 



17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 
 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Peter Elsner, Howard I. 
Maibach  
 

Cosmeceuticals and 
Active Cosmetics; 
Drugs versus 
Cosmetics 

Taylor and 
Francis 

2005 
 

  2. Zoe Diana Draelos, 
Lauren A. Thaman  

Cosmetic 
Formulation of Skin 
Care Products 

Taylor and 
Francis 

2006  
 

  3. Kenneth A. Walters and 
Michael S.Roberts  

Dermatologic, 
Cosmeceutic and 
Cosmetic 
Development 

Informa 
Healthcare 

2008 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет СТАБИЛНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИ 
ФОРМУЛАЦИИИ 

2. Код ФФК13 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. Д-р Катерина Горачинова 
Проф. Д-р Рената Славевска Раички 
Доц. Д-р Марија Главаш Додов 
Ас. М-р Маја Симоноска Црцаревска (практична 
подоготовка на проектна задача) 
Ас. Никола Гешковски (практична подготовка на 
проектната задача) 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување сеопфатни знаења за испитувањата на стабилноста преку студии на забрзано 
стареење или “real time”  студиите за пратење на физичкиот идентитет, хемиската стабилност и 
микробиолошкиот интегритет при чување, транспорт и примена, како и студиите на 
компатибилност на инградиентите и/или инградиентите/амбалажа при формулацијата, чувањето, 
транспортот и примената на козметичките производи. Посебно внимание ќе се обрне на дизајнот 
на студиите на стабилност и на долготрајните студии на стабилност. 
 
По успешното завршување на предметот, студентот ќе има темелни сознанија за: 

• дизајнирањето и изведувањето на студиите на стабилност на козметичките препарати 
• предвидувањето на рокот на траење на козметичките производи 
• студиите на стабилност во фазата на формулацијата 
• долготрајните испитувања на стабилноста 
• законската регулатива за стабилноста на козметичките производи, 

стабилноста/ефикасноста/безбедноста. 
11. Содржина на предметната програма: 

• Основни аспекти на стабилноста на козметичките производи: 
o Стабилност и физички интегритет на козметичките производи при одредени 

услови на чување, транспорт и примена 
o Хемиска стабилност 
o Микробиолошка стабилност 
o Студии на компатибилност (инградиенти и/или инградиенти/амбалажа) 

• Дизајнирање на студии за испитување на стабилноста: 
o Забрзани тестови на стареење 
o Real time тестови на стабилност 
o Предвидување на рок на траење 
o Долготрајни испитувања на стабилноста 

• Специфични испитувања. 
12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење   
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                  20 



Подготовка за контакт часови:                                        15 
Проектна задача:                  10 
Подготовка за проектна задача:                10 
Домашно учење:                              10 
Вкупно:                   65 
Оценување:                   25 
Сe вкупно:                   90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови   
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. S. Yoshioka & V. J. Stella 
 

Stability of Drug and 
Dosage forms 

Kluwer 
Academic 
Publishers, 
New York 

2002 

  2. Ed. by M. S. Balsam & E. 
Sagarin 
 

Cosmetics: Science 
and Technology, Vol. 
1. 2nd Ed. 

Wiley India 
Pvt Ltd. 

2008 

   Ed. by M. S. Balsam & E. 
Sagarin 
 

Cosmetics: Science 
and Technology, Vol. 
2. 2nd Ed. 

Wiley India 
Pvt Ltd. 

2008 

   Ed. by Kim Huynh-Ba 
 

Handbook of Stability 
Testing in 
Pharmaceutical 
Development: 
Regulations, 

Springer New 
York, USA 

2009 



Methodologies and 
Best Practices 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ХИПОАЛЕРГЕНА КОЗМЕТИКА И КОЗМЕТИКА 
ЗА ДЕТСКА КОЖА 

2. Код ФФК14 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. Д-р Александар Димовски 
Доц.д-р Марија Главаш Додов 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање со карактеристиките на хипоалегените козметички препарати и козметичките 
производи за бебешка и детска кожа, нивните предности, формулациски аспекти, производство и 
барања за квалитет. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• знаење за карактеристиките и предностите на хипоалергените козметички производи 
• знаења за принципите на формулацијата и производство на хипоалергените козметички 

производи со цел целосна имплементација и спроведување на барањата на квалитет 
• познавања на законската регулатива во оваа област за добивање на сертификат за 

хипоалергена козметика 
• познавања на тестовите кои ги детерминираат хипоалергените карактеристики на 

козметичките инградиенти и производи 
• вештини за изготвување на студии за ефикасност на козметичките препарати според 

законската легислатива 
• познавања и потполно ќе ги разјасни и совлада принципите на формулацијата и 

технологијата на производство на козметичките производи наменети за бебешка и детска 
кожа 

• широки познавања за употребата на одделни категории на козметички производи за 
бебешка кожа, со аспекти на нивната ефикасност и безбедност 

• преку решавање на поединечно зададени проблеми, студентот ќе стекне вештини за 
давање на стручни совети и упатства за соодветна нега на најчестите дерматолошки 
проблеми на бебешката и детска кожа. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Контактна алергија. Фактори кои допринесуваат за контактна алергиска реакција од 

козметички производи.  
• Природа на козметички алергени (парфеми, конзерванси, антиоксиданси, „активни„ 

супстанции, ексципиенси, средства за боење). Предвидливи тестови на иритативен и 
сензибилизирачки потенцијал на нов козметички производ (дијагностицирање на 
козметички алергени). Алерголошки тестови за контактна алергија.  

• Видови и карактеристики на хипоалергените козметички препарати. Суровини - квалитет, 
производство, амбалажа. 

• Законска регулатива за добивање на сертификат за хипоалергена козметика. 
• Анатомско-физиолошки карактеристики на бебешка кожа. 
• Козметички производи за бебешка кожа - преформулација, формулација, критериуми за 



квалитет на суровини и готов производ. 
• Козметички производи за нега, заштита и чистење на бебешка  и детска кожа. 
• Најчести дерматолошки проблеми на бебешката кожа. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                    20 

Подготовка за контакт часови:                                           15 
Проектна задача:                    10 
Подготовка за проектна задача:                  10 
Домашно учење:                                                                 10 
Вкупно:                     65
Оценување:                     25 
Сe вкупно:                     90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови  
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Tony Burns et al. 
 

Rook`s Textbook of 
Dermatology 

Wiley-
Blackwell 

2010 

  2. Александар Анчевски и 
сор. 

Дерматовенерологија Култура 2005 

   Peter Elsner et al. Cosmeceuticals Marcel Dekker 2000 
   Ed. by Andre´ O. Barel, 

Marc Paye and Howard 
I. Maibach  

Handbook of cosmetic 
science and technology 
- 3rd ed. 

Informa 
Healthcare 
USA, Inc. 

2009 



  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ТЕХНОЛОГИЈА НА ПАКУВАЊЕ НА 
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

2. Код ФФК15 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. д-р Катерина Горачинова 
Проф. д-р Рената Славевска Раички 
Доц. д-р Марија Главаш Додов 
Ас. Никола Гешковски (практична подготовка на 
проектна задача) 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаења од доменот на технологијата на пакување на козметичките производи со 
значење и важност во доследно организираниот процес за производство и барањата за 
обезбедување на функционалност. Запознавање со аспектите на пакувањето како една од алатките 
во маркетингот на козметичките производи. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• широк спектар од современите сознанија и практики на науката за пакување на 
козметичките производи.   

11. Содржина на предметната програма: 
• Начела и практики за дизајнирање и избор на пакување за различни категории на 

козметички производи. Елементи на барањето за оптимален избор на пакување што 
потекнуваат од специфичните барања на производот. 

• Фактори кои што се разгледуваат при изборот на материјалите за пакување. 
• Карактеристики, предности и недостатоци на различните категории на метеријали за 

пакување со посебен осврт на иновативни, еколошки и биоразградиви компоненти. 
• Методи за пакување на козметички производи и решавачки фактори при избор на метод 

од аспекти на обезбедување функционалност и изглед на финалниот козметички производ. 
• Пакување на мултифункционални козметички производи. 
• Пакување на козметички производи како една од главните алатки во маркетингот на 

производите и нивно визуелно распознавања. 
• Методи за евалуација на пакување на козметички производи. 
• Практики на означување на козметички производи. 
• Регулаторни барања и препораки. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење   
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                    20 

Подготовка за контакт часови:                                          10 
Проектна задача:                    15 
Подготовка за проектна задача:                  10 
Домашно учење:                                10 
Вкупно:                     65
Оценување:                     25 



Сe вкупно:                     90
15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 
20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 15 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови   
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. W.A. Jenkins and 
K.R.Osborn 

Packing drugs and 
Pharmaceuticals 

Technomic, 
Pub. Co.Inc. 

1993 

  2. A. O. Barel, Marc Paye 
and Howard I. Maibach 
 

Handbook of cosmetic 
science and technology 
-Third Ed. 

CRC Press 2009 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВО 
АНАЛИТИКАТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ 
ПРЕПАРАТИ 

2. Код ФФК16 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. Д-р. Анета Димитровска 
Проф. Д-р. Зоран Кавраковски 

9. Предуслов за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување знаења за инструментални аналитички метди што  најчесто се применуваат за 
контрола на квалитет на козметички производи. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• знаења од наведените аналитички методи и нивната примена во контрола на квалитетот на 
козметички производи. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Спектроскопски методи (молекулска спектроскопија, атомска спектроскопија). 
• Сепаративни методи (хроматографски техники, капиларна електрофореза). 
• Електроаналитички методи. 
• Термални методи. 

12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача, домашно учење  
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                     20 

Подготовка за контакт часови:                                           15 
Проектна задача:                    10 
Подготовка за проектна задача:                  10 
Домашно учење:                                10 
Вкупно:                     65
Оценување:                     25 
Сe вкупно:                     90

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови   
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 



18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Skoog DA, Holler F.J. 
and Nieman T.A. 
 

Principles of 
Instrumental Analysis, 
Fifth Edition 

Harcourt 
College 
Publishing 

1997 

  2. Harris D.C.  
 
 

Quantitative Chemical 
Analysis 

W. H. Freeman 
and Company  
 

1998 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    
  2. /    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет АВТОРСКО ПРАВО И ИНДУСТРИСКА 
СОПСТВЕНОСТ, СО ОСНОВИ НА ПРАВОТО 

2. Код ФФК17 
3. Студиска програма Магистерски студии од областа козметологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт по фармацевтска технологија, Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година / семестар 1 година 

1/2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска 
9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување сеопфатни знаења за авторското право и правото на индустриска сопственост и 
вештини за нивна практична апликација во фармацевтската индустрија и администрацијата 
поврзана со фармацијата, како и стекнување на знаења за некои општи правни концепти, особено 
во поглед на договорното, отштетното и потрошувачкото право. 
 
Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

• поим за основните правни концепти 
• знаења за основите на договорниот промет во областа на козметологијата 
• основни знаења за одговорноста за штета во областа на козметологијата 
• знаења за односот помеѓу козметологијата и заштитата на правата на потрошувачите 
• разбирање за комплексниот систем на авторското право и правото на индустриска 

сопственост (правото на интелектуална сопственост), како и неговата правна уреденост 
• способност за разликување на различните видови права на интелектуална сопственост и 

начинот на нивно настанување, остварување и заштита;  
• знаење како на соодветен начин да ги стави во промет правата на интелектуална 

сопственост; 
• способност за ефикасна примена на регулативата од оваа област во фармацијата. 

11. Содржина на предметната програма: 
• Основи на правото како ситем правила со кој се уредуваат конкретни животни односи. 
• Допирни точки помеѓу козметологијата и правото. 
• Основи на договорното право и прометот во областа на козметологијата 
• Основи на отштетното право и неговите релации со козметологијата. 
• Козметологојата и заштитата на правата на потрошувачите. 
• Основи на авторско право и право на индустриска сопственост (Правото на интелектуална 

сопственост): Предмет; Меѓународни и ЕУ инструменти за хармонизација и унификација; 
Меѓународни и ЕУ организации и тела.  

• Видови права на интелектуална сопственост: Авторско право и сродни права; Права на 
индустриска сопственост (Патент, Трговска марка, Индустриски дизајн, Географски 
ознаки).  

• Титулари на правата. 
• Начини на стекнување на правата на интелектуална сопственост: Стекнување на авторско 

право; Особености на постапките за регистрација на права на индустриска сопственост.  
• Содржина и обем на правата на интелектуална сопственост. 
• Економско искористување на правата од интелектуална сопственост: промет на правата од 

интелектуална сопственост, со посебен акцент на договорите за лиценца. 



• Заштита на правата на интелектуална сопственост. 
12. Методи на учење: контакт часови и консултации, проектна задача , домашно учење 
13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 
14. Распределба на расположливото време Контакт часови:                    20 

Подготовка за контакт часови:                                           15 
Проектна задача:                    10 
Подготовка за проектна задача:                  10 
Домашно учење:                                10 
Вкупно:                     65
Оценување:                     25 
Сe вкупно:                     90

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 
  16.2. Самостојни задачи / 
  16.3. Домашно учење 10 часови 
17. Начин на оценување  
 17.1. Тестови 50 бодови 
 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и усна) 25 бодови 
 17.3. Активност и учество 25 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до  50 бода 5 (пет) (F)

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
  од 81 до 90 бода 9 (дебет) (B)
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
19. Услови за потпис и полагање на 

завршен испит 
Минимум 50 бодови од предвидените активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
отворена дискусија и анонимна анкета што ќе се 
спроведува по реализација на предметот 

22. Литература  
  Задолжителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Ј. Дабовиќ-
Анастасовска, и В. 
Пепељугоски  
 

Право на 
интелектуална 
сопственост 

Правен 
факултет 
„Јустинијан 
Први“, 
УКИМ,Скопје 

2008 

  2. Ј. Дабовиќ-
Анастасовска 
 

Договор за лиценца: 
начин за водење 
бизнис 

Центар за 
европско 
применето 
право и 
економија 
(ЦЕППЕ) 

2009 



Скопје 
   Terence P.  

 
European Intellectual 
Property Law 

Ashgate 
Darmauth 

2000 

  Дополнителна литература 
  Ред. 

број. 
Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  Релевантни домашни 
прописи;  
Релевантни домашни 
прописи 
 

  

  2.  Релевантни 
меѓународни прописи 

  

  3.   ЕУ законодавство од 
областа на правото на 
интелектуална 
сопственост 

  

 
 



17. Nastaven i sorabotni~ki kadar anga`iran vo magisterskite studii od vtor 
ciklus od oblasta kozmetologija: Vo fakultetskata nastava }e u~estvuvaat 
nastavnici od Farmacevtskiot, Medicinskiot,  Tehnolo{ko-Metalur{kiot 
fakultet i Pravniot fakultet pri UKIM vo Skopje. Spisokot na nastaven i 
sorabotni~ki kadar anga`iran vo magisterskite studii od vtor ciklus od oblasta 
kozmetologija e daden vo Tabela 3 (I- I I I ) .  



Табела 3. Наставен и соработнички кадар ангажиран во магистерските студии од втор циклус од областа 
козметологија 
I. Постојано вработени наставници и соработници од Фармацевтскиот факултет  

Име и презиме Звање Курс  
(од студиската програма) 

e-mail 

Катерина Горачинова  редовен професор ФФК-02,  ФФК-03, ФФК-05, 
ФФК-06, ФФК-13, ФФК-15 

kago@ff.ukim.edu.mk  

Светлана Кулеванова  редовен професор ФФК-02, ФФК-03, ФФК-08 svku@ff.ukim.edu.mk  

Анета Димитровска  редовен професор ФФК-04, ФФК-16 andi@ff.ukim.edu.mk  
Александар Димовски редовен професор ФФК14 adimovski@ff.ukim.edu.mk 
Сузана Трајковиќ-Јолевска редовен професор ФФК-04 sujo@ff.ukim.edu.mk 
Рената Славеска-Раички  вонреден професор ФФК-02, ФФК-03, ФФК-13, 

ФФК-10, ФФК-15 
rera@ff.ukim.edu.mk  

Зоран Кавраковски вонреден професор ФФК-16 zoka@ff.ukim.edu.mk 
Кристина Младеновска  вонреден професор ФФК-01, ФФК-11 krml@ff.ukim.edu.mk  
Марија Главаш-Додов  доцент ФФК-02,  ФФК-03, ФФК-05, 

ФФК-06, ФФК-13, ФФК-14, 
ФФК-15,  

magl@ff.ukim.edu.mk  

Руменка Петковска  доцент ФФК-11, ФФК-12 rupe@ff.ukim.edu.mk  
Маја Симоноска Црцаревска Асс. м-р ФФК-02, ФФК-03, ФФК-05, 

ФФК-06, ФФК-13, ФФК-15 
msimonoska@ff.ukim.edu.mk  

Зоран Стерјев Асс. м-р ФФК-09 zost@ff.ukim.edu.mk 
Никола Гешковски Асс. ФФК-02, ФФК-03, ФФК-05, 

ФФК-06, ФФК-13, ФФК-15 
ngeskovski@ff.ukim.edu.mk 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. Наставници избрани во наставничко звање од страна на Наставно-научниот совет на Фармацевтски факултет  

 
Име и презиме Звање Курс (од студиската програма) e-mail 
Рубинчо Зарески вонреден професор ФФК-09 rubin@trust.com.mk 

 
III . Наставници и соработници од УКИМ и други високообразовни институции (соработка во рамките на студиската програма)  
 

Име и презиме Звање Курс 
(од студиската програма) 

Институција 

Нада Петрова Редовен професор ФФК-01 Медицински факултет, УКИМ 

Маја Цветковска Редовен професор ФФК-07 Технолошко-Металуршки факултет, УКИМ 

 
Јадранка Дабовиќ Анастасовска 

 
Редовен професор ФФК-17 Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ

 
 



1. Име и презиме Катерина Горачинова 
2. Дата на раѓање 29.05.1962 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научен степен Доктор на фармацевтски науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

 
Образование 

 
Година 

 
Институција 

  Дипломиран фармацевт 1984 Фармацевтски 
факултет, 
УКИМ, Скопје 

  Магистер по фармацевтски 
науки 

1990 Фармацевтски 
факултет, 
Универзитет 
во Белград 

  Специјалист по 
фармацевтска технологија 

1991 Фармацевтски 
факултет, 
УКИМ, Скопје 

  Доктор на фармацевтски  
науки 

1994 Фармацевтски 
факултет, 
УКИМ, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

 
Подрачје 

 
Поле 

 
Област  

  Medicinski nauki i 
zdravstvo 
 
Medicinski nauki i 
zdravstvo

Medicinska 
tehnologija 
 
Farmacija 

Farmacevtska 
tehnologija 
 
Biofarmacija 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

 
Подрачје 

 
Поле 

 
Област  

  Medicinski nauki i 
zdravstvo 
 
Medicinski nauki i 
zdravstvo

Medicinska 
tehnologija 
 
Farmacija 

Farmacevtska 
tehnologija 
 
Biofarmacija 

8. Доколку е вработен, да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

 
Институција 

 
Звање во кое е избран 

  Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

Редовен професор 
-фармацевтска 
технологија 
-биофармација 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии  

 

  Список на предмети кои наставникот ги води на прв и втор циклус на интегрирани студии  
  Ред. 

број. 
Наслов на предметот Студиска програма/Институција 

 91.1. 1. Основи на фармацевтска технологија  Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  2. Фармацевтска технологија  Магистер по фармација/ Фармацевтски 



факултет, УКИМ, Скопје 
  3. Фармацевтска технологија (напреден 

курс) 
Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  4. Професионална практика Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  5. Биофармација Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  6. Процеси во произвоство на ФДФ * 
изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  7. Формулација на стабилни лекови* 
изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  8. Современи системи за транспорт и 
насочување на лековити супстанции* 
изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  9. Контролирано ослободување* изборен Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  10. Фармацевтска преформулација* изборен Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  11. Формулација на транспортни системи за 
пептиди и протеини* изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  12. Индустриско производство и 
обезбедување на квалитет на ФДФ* 
изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  13. Валидација на производство на ФДФ* 
изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  14. Фармакокинетика/фармакодинамика* 
изборен 

Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  15. Клиничка фармакокинетика* изборен Магистер по фармација/ Фармацевтски 
факултет, УКИМ, Скопје 

  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии  
  Ред. 

број. 
Наслов на предметот Студиска програма/Институција 

 91.2. 1.  Специјалистички студии  
- Фармацевтска технологија  

  2. Фармацевтска технологија со 
биофармација 

Магистерски студии по фармација/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  3. Основи на индустриска фармација Магистерски студии по фармација/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  4. Биостатистика Магистерски студии по фармација/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии  
  Ред. 

број. 
Наслов на предметот Студиска програма/Институција 

 91.3. 1. Индустриска фармација 1*учествува Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  2. Индустриска фармација 2 Доктор на фармацевтски науки/ 



Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  3. Фармацевтска нанотехнологија Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  4. Дизајнирање и испитување на 
биорасположливост и биоеквиваленција 

Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  5. Молекуларна биофармација и 
фармакокинетика* учествува 

Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  6. Козметологија* учествува Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  7. Современи терапевтски системи* 
учествува 

Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

  8. Системи со насочено делување во 
генската и терапијата со пептиди и 
протеини* учествува 

Доктор на фармацевтски науки/ 
Фармацевтски факултет, УКИМ, 
Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години  
  Релевантни печатени трудови (до пет) 
  Ред. 

број. 
Автори Наслов Издавач / година 

 10.1. 1. M. Simonoska-Crcarevska, 
M. Glavas-Dodov, G. 
Petrusevska, I. Gjorgoski, 
K.Goracinova 

Bioefficacy of budesonide loaded 
crosslinked polyeletrolyte 
microparticles in rat model of 
induced colitis 

J. Drug Target. 17 
(10): 788-802, 2009 

  2. M. Glavas-Dodov, S. Calis, 
M. Simonoska-Crcarevska, 
N. Geskovski, V. 
Petrovska, K. Goracinova  

Wheat germ agglutinin-
conjugated chitosan-Ca-alginate 
microparticles for local colon 
delivery of 5-FU: Development 
and in vitro characterization, 

Int. J. Pharm. 381: 
166-175, 2009 

  3. M. Simonoska-Crcarevska, 
M. Glavas Dodov, K. 
Goracinova 

Chitosan coated Ca-alginate 
microparticles loaded with 
budesonide for delivery to the 
inflamed colonic mucosa 

Eur. J. Pharm. 
Biopharm. 68(3): 
565-578, 2008 

  4. K. Mladenovska, R. S. 
Raicki, E. I. Janevik, T. 
Ristoski, M. J. Pavlova, Z. 
Kavrakovski , M. Glavas-
Dodov, K. Goracinova 

Colon-specific delivery of 5-
aminosalicylic acid from chitosan-
Ca-alginate microparticles 

Int. J. Pharm. 342: 
124-136, 2007 

  5. K. Mladenovska, O. 
Cruaud, P. Richomme, E. 
Belamie, R. S. Raicki, M.-
C. Venier-Julienne, E. 
Popovski, J.-P. Benoit, K. 
Goracinova 

5-ASA loaded chitosan – Ca - 
lginate microparticles: Preparation 
and physicochemical 
characterization 

Int. J. Pharm. 345(1-
2): 59-69, 2007 
 

  Учество на научно-истражувачки и меѓународни проекти (до пет) 
  Ред. Ракуводител/Учесник Наслов Издавач / година 



број. 
 10.2. 1. Раководител Amphiphilic carriers for targeted 

anticancer drug delivery and/or 
combined chemotherapeutic/gene 

financed by 
TUBITAK – Turkey 
and Ministry of 
Science and 
Education of the 
Republic of 
Macedonia, 2009-
2011 

  2. Раководител Preparation and evaluation of 
biodegradable microparticles for 
oral controlled drug delivery 

financed by 
TUBITAK – Turkey 
and Ministry of 
Science and 
Education of the 
Republic of 
Macedonia, 2005-
2008 

  3. Учесник Restructuring of Pharmacist 
education in Republic of 
Macedonia Project N0 CD_JEP-
18016-2003 

financed by the 
European 
Commission 
TEMPUS program, 
2004-2007 

  4. Раководител Influence of biopolymer 
interactions on the drug delivery 
from chitosan-alginate colloidal 
carrier systems 

financed by NATO 
(program: Science 
for Peace), 2002-
2006 

  5. Раководител Colloidal drug delivery systems – 
microparticles, nanoparticles, 
liposomes 

financed by Ministry 
of Science and 
Education of the 
Republic of 
Macedonia, 2000-
2003 

  Печатени книги во последните пет години (до пет) 
  Ред. 

број. 
Автори Наслов Издавач / година 

 10.3. 1. К. Горачинова, М. 
Главаш Додов, М. С. 
Црцаревска, Н. 
Гешковски 

Практични вежби фармацевтска 
технологија 2 

Фармацевтски 
факултет, УКИМ, 
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МОН, Македонско-
Бугарска 
билатерална 
соработка,  
2005-2006 

  3. Координатор на 
групата од Р. 
Македонија 

Exploring the molecular biodiversity 
of medicinal and aromatic plants 

2008-2009 
SEE.ERANet      
project  

  4. Главен истражувач Карактеризација на хемискиот 
состав и биолошката активност на 
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факултет, УКИМ, 
Скопје, 2008

  Ред. 
број. 

Автори Наслов Издавач / година 
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19. Soglasnosti od visokoobrazovnite ustanovi za u~estvo na nastavnici od UKIM 
vo realizacija na studiskata programa:  Prilog 2.  
 
20. Broj na student za zapi{uvawe vo prva godina na studiskata programa: So ogled 
na prostorot, opremata i brojot na nastavniot kadar, Farmacevtskiot fakultet e 
podgotven da zapi{e 20 studenti po godina na magisterskite studii po 
kozmetologija, od vtro ciklus po Bolowa. 
 
21. Obezbedena zadol`itelna i dopolnitelna literatura: Celata potrebna 
literatura e dadena vo poedine~nite predmetni programi. 
 
22. Informacija za veb stranica: Informaciite za studiskata programa i za 
kriteriumite za zapi{uvawe, uslovite i pravilata na studirawe so detalen opis na 
predmetite }e bidat raspolo`livi za studentite i drugite zainteresirani lica i 
istaknati na veb stranicata na Farmacevtskiot fakultet vo Skopje. 
 
23. Stru~en naziv so koj se steknuva studentot po zavr{uvawe na programata:  
Studiskata programa ovozmo`uva steknuvawe so akademsko zvawe Magister po 
kozmetologija.   
 
24. Aktivnosti i mehanizmi preku koi se razviva i se odr`uva kvalitetot na 
nastavata: Kvalitetot na nastavata }e se sledi so otvorena diskusija i anonimna 
anketa {to }e se sproveduva na krajot na nastavata po sekoj poodelen predmet, so 
koja }e se ocenuva kvalitetot na predava~ite, ponudenite metodi i obici na 
nastava i na~ini na proverka na znaeweto, metodite na u~ewe, metodite na 
ocenuvawe i proverka na znaewata i poso~enata literatura.  
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