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  Научно-истражувачко подрачје, поле и 

област, каде припаѓа студиската 

програма 

Медицински науки и здравство, поле Farmacija, 
област Фармакогнозија (Fitoterapija)   

 

 Вид на студиската програма 

(академски или стручни студии) 

Академски студии 

 Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Втор циклус 

 Цел и оправданост за воведување на 

студиската програма 

Programata za магистерските studii ima za cel da 
obezbedi kadar koj poseduva teoretski i prakti~ni 

знаења za rastitelnite i drugite prirodni surovini, 
nivnite hemiski i drugi karakteristiki vklu~itelno, 
nivnata biolo{ko-farmakolo{kaта aktivnost, for-
mite za upotreba i proizvodstvo na herbalniте lekovi 

i dodatociте vo ishranaта, nivnoто fitoterapevtsko 
zna~ewe i upotrebaта vo prevencija i lekuvawe, 

unapreduvawe i za{tita na zdravjeto, efikasnostа i 

bezbednostа na ovie proizvodi, specifi~nite barawa i 
kompleksnosta na metodite za kontrola na kvalitet na 
proizvodite, osobeno za multikomponentnite herbal-
ni proizvodi i potrebnata legislativa i regulativa vo 

ovaа sfera.  
Specifikacija na op{tite i specifi~nite kompeten-
cii {to studentot }e gi stekne so zavr{uvaweto na 
studiite: 
Po zavr{uvawe na studiite студентите se steknuvaat so 
teoretsko i so prakti~no znaewe vo domenot na 
хербалните суровини, секундарните растителни метаболити 

како компоненти одговорни за дејството, fitoterapev-
tskite proizvodi i fitofarmakologijata (herbalni 
lekovi i tradicionalni herbalni lekovi) {to pret-
stavuva i realna osnova za postavuvawe i samostojno 

re{avawe na stru~ni i nau~ni problemi od областа 

фитотерапија. Isto taka, студентите se steknuvaat so 
znaewa i ve{tini za kriti~no vrednuvawe na 

stru~nata и на научната literatura so cel zadr`uvawe 
na steknatoto nivo na kompetentnost, za {to od 

osobeno zna~ewe се predavawata, proektnite zada~i, 

seminarite, diskusiite, индивидуалниот (научен) проект 

и самиот магистерски труд, предвидени со студиската 

програма. Сteknuvawe na najnovi научни soznanija {to 

poteknuvaat od prou~uvawata na herbalnite суровини, 

секундарните метаболити, хербалните i tradicionalni 

herbalni lekovi, контролата на нивниот квалитет, 

методите за евалуација на нивната ефикасност, безбедност 

при употребатa, kako i низа specifi~ni kompetencii 
што произлегуваат со успешно завршување на предви-

дените предметни програми, преставуваат соодветна основа 

и подготовка на студентите за продолжување на 

едукацијата на трет циклус студии. 
 Години и семестри на трење на 

студиската програма 

1 година, два семестри 

 ЕКТС кредити со кои се стекнува 

студентот 

60 ЕКТС, 1800 часови 

 Услови за запишување Pravo za zapi{uvawe na magisterskite studii po 
fitoterapija na Farmacevtskiot fakultet imaat 
lica koi zavr{ile soodvetni studiski programi 
vo oblasti na biomedicinskite i zdravstvenite 



nauki, od prirodnite i od biotehni~kite nauki i 
koi gi ispolnuvaat osnovnite kriteriumi: 
 diploma diplomiran farmacevt (spored studis-

kata programa od 1992/1993 godina, vo traewe od 
5 godini);  
 diploma magister po farmacija (spored studis-

kata programa od 2002/2003);  
 diploma magister po farmacija (spored studis-

kata programa od 2009/2010);  
 diploma diplomiran farmacevt (spored studis-

kata 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 ЕКТС kr, 
odnosno 6 godini ili ekvivalent od 360 krediti. 
 diploma za zavr{eni четиригодишни univer-

zitetski studii еквивалентни на 240 ЕКТС кр od 

obastite: biomedicina, zdravstvo, prirodni 
nauki, biotehni~ki i tehni~ko-tehnolo{ki 
nauki, i drugi nauki za koi nastavno nau~niot 
sovet }e odlu~i deka imaat relevantna pred-
hodna stru~na podgotovka. 

 Информација за продолжување на 

образованите 

So steknuvawe na akademskiot stepen magister po 

fitoterapija (60 EKTS), студентите koi so 
predhodnoto obrazovanie obezbedile 240 EKTS, 
}e gi ispolnat uslovite (300 EKTS) za 
ponatamo{no usovr{uvawe i ќе се здобијат со 

право за директно запишување во третиот циклус на 

студии. 
 Стручниот односно научниот назив со 

кој се стекнува студентот по 

завршување на студиската програма 

Магистер по фитотерапија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 1. Структура на студиската програма за магистерски студии по ФИТОТЕРАПИЈА 

 

1 semestar (задолжителни предмети) 2 semestar (задолжителни предмети) 

Секундарни растителни метаболити и нивна 

анализа (6 ЕКТС-кредити) 

Контрола на квалитет и легислатива за хербални 

лекови и додатоци во исхраната 

(6 ЕКТС-кредити) 

Современа фитотерапија  

(10 ЕКТС-кредити) 

Изборен предмет од група A 

(3 ЕКТС-кредити) 

Ефикасност и безбедност на хербални лекови  

(6 ЕКТС-кредити) 

Изборен предмет од група B 

(3 ЕКТС-кредити) 

Производство на хербални лекови  

 (6 ЕКТС-кредити) 

Пријавување, изработка и одбрана на магистерски 

труд 

(18 ЕКТС-кредити) 

Индивидуален проект 

(2 ЕКТС-кредити) 
 

   

Листа на изборни предмети од група А Листа на изборни предмети од група Б 

Eteri~ni masla vo fitofarmacijaта i 
aromaterapija 
(3 ЕКТС-кредити) 

Herbalni lekovi i dodatoci vo ishranata za 
posebni grupi 

(3 ЕКТС-кредити) 

Prirodni antioksidansi 
(3 ЕКТС-krediti) 

Кинеска традиционална медицина i Ajurveda 
(3 ЕКТС-кредити) 

Природни антитуморни агенси 3  
(3 ЕКТС-кредити) 
 

Витамини и олигоелементи во ОТЦ лекови и во 
додатоци во исхраната  

 (3 ЕКТС-кредити) 

Растителен биодиверзитет и негова заштита   

(3 ЕКТС-кредити) 
Prirodni surovini vo kozmetologijata 
(3 EKTS-krediti) 

Dietoterapija 
(3 EKTS-krediti) 

Profesionalna etika i marketing na herbalni 
lekovi i dodatoci vo ishranaта 
(3 EKTS-krediti) 

Homeopatija 
(3 EKTS-krediti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНА ФИТОТЕРАПИЈА 
 

2. Код ФФФМ01 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија пд втпр циклус 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт пп 
фармакпгнпзија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпдина,                     
1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Прпф. д-р Светлана Кулеванпва 
Ас. Дпще Стефкпв (за рабптилница) 
Ас. Марија Карапанчпва (за рабптилница) 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнуваое на ппзнаваоа за упптребата на прирпдни сурпвини и хербални лекпви вп 
лекуваоетп, фундаментални правила на фитптерапијата и местп и улпга на спвремената 
фитптерапија вп денещната медицина и фармација, пснпвни ппзнаваоа за хемијата на 
секундарните метабплити нпсители на дејствптп, пснпвни принципи на раципнална 
фитптерапија, механизми на дејствптп на прирпдни прпизвпди и нивна упптреба вп третманпт 
на нарущуваоа и забплуваоа на прганите и системите вп шпвекпвипт прганизам.   
 

Очекувани резултати:  
Пп успещнптп заврщуваое на предметпт, кандидатпт ќе има темелни спзнанија за: 

 фундаментални правила на фитотерапијата, 
 местптп и улпгата на спвремена фитптерапија вп пднпс на кпнвенципнална терапија и 

традиципнална хербална медицина вп пднпс на спвремена фитптерапија,  

 рastitelni i drugi prirodni surovini вп фитптерапијата,  нивните карактеристики и 
хемискипт спстав, хемизмпт на секундарните метабплити  знашајни за фитптерапијата,  

 рacionalna fitoterapija, пспбенп механизмите на дејствптп на пдредени прирпдни 
прпизвпди, хербални прерабптки и/или гптпви лекпви, мпжните ризици при упптребата 
и мпжни несакани дејства, знашеое и улпга на прирпдни сурпвини и хербалните лекпви 
вп третман на нарущуваоа и забплуваоа на централнипт нервен систем, кардип-
васкуларнипт систем, респиратпрнипт систем, гастрп-интестиналнипт и билијарнипт 
тракт, уринарнипт тракт, репрпдуктивните пргани, ендпкринипт систем и кпжа и 
слузници. 

 сп рещаваое на ппединешни клинишки слушаи, зависнп пд клинишката слика и зависнп 
пд другата терапија, студентите ќе се стекнат сп вещтини за даваое струшен спвет и 
упатствп за упптреба на хербалните сурпвини и хербалните лекпви при разлишни 
спстпјби. 

 

11. Содржина на предметната програма 

 Voved vo herbalna medicina, izvori na informacii,  

 Definicija i фундаментални правила на фитптерапијата 

 Спвремена фитптерапија вп пднпс на кпнвенципнална терапија 

 Традиципнална хербална медицина вп пднпс на спвремена фитптерапија  

 Рastitelni i drugi prirodni surovini (drogi) вп фитптерапијата,   

 Хемија на секундарни метабплити пд интерес за фитптерапијата,  

 Racionalna fitoterapija:  
o Дефиниција и принципи на раципналната фитптерапија,  



o Фармакплпщки карактеристики (ппщтп),  
o Механизми на дејствптп на секундарните метабплити, 
o Мпжни ризици и несакани дејства (ппщтп),   
o Хербални и традиципнални хербални лекпви  
o Специјална фитптерапија, прирпдни сурпвини и хербални лекпви за третман на 

нарущуваоа и забплуваоа на: 
- Централнипт нервен систем. 
- Кардип-васкуларнипт систем, 
- Репиратпрнипт систем, 
- Гастрп-интестиналнипт и билијарнипт тракт,     
- Уринарнипт тракт, 
- Репрпдуктивните пргани, 
- Ендпкринипт систем,     
- Кпжа и слузници, 
- Инфекции (бактериски, фунгални, вирални) и паразитарни забплуваоа, 
- Инфламации. 

 

12. Методи на учење 

Контакт часови (предавања) и консултации, проектна задача/ (учење базирано на 

проблем), семинари/работилници, домашно учење 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 300 ч 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви (предаваоа),  30 ш 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви, 30 ш 
Практишна настава, 30 ш 
Ппдгптпвка за практишна настава, 15 ш  
Прпектна задаша, 50 ш 
Сампстпјни задаши (Рабптилница), 45 ш 
Вкупнп  200 ч 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое)  100 ш 
Се вкупнп 300 ч 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

   30 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   30 часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи    50 часови 

  16.2. Самостојни задачи    45 часови 

  16.3. Домашно учење    100 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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Francesco Capaso, 
Thymoty Gaginela, 
Gulliano Grandolini, 
Angelo Izzo, ,  

Phytotherapy, A quick 
reference to herbal 
medicine 

Springer,  2003 
 

  2. Simon Mills, Kerry 
Bone,  

Principle and practice of 
Phytotherapy 

Churchill 
Livingstone,  

2000. 
 

  3. V. Schulz, R. Hansel, V. 
E. Tyler,  

Rational Phytotherapy,  Springer-
Verlag, Berlin 
Heidelberg,  

2001 
 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Група автпри 
 

PDR for herbal 
medicines, The 
International Standard 
for Complementary 
Medicine 

Thomson 
Physicians‘ 
Desk 
Reference  

2002   

 

  2. Eric Yarnell, Kethy 
Abascal. Carol Hooper  

Clinical botanical 
medicine 

Mary Ann 
Liebert, Inc. 
Publisher  

2003 
 

  3. L. Miller, W. Murray Herbal Medicinals, A 
Clinician’s Guide, 

PPP, New 
York, London, 

1998 
 

  4. Max Wichtl Herbal drugs and 
phytopharmaceuticals 

Medpharm 
Scientific 
publishers, 
Stuttgart 

1994 

  5. Jean Bruneton Pharmacognosy Lavoisier 
Pulishing, 
Londers, Paris, 
New York, 

1999 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ 
ВО ИСХРАНАТА 

2. Код ФФФМ02 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт пп 
фармацевтска технплпгија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпдина 
1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. д-р Рената Славевска Раишки 
Прпф д-р Катерина Гпрашинпва 
Дпц д-р Марија Главащ Дпдпв 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Целта на предметпт е prou~uvawe na kompleksnosta na proizvodstvoto na herbalnite 

prerabotki i lekovi, so poseben akcent na  razlikite vo specifi~nostite po koi se 
raspoznatlivi vo sporedba so proizvodstvoto na lekovite od hemisko/sinteti~ko  
poteklo. Zapoznavawe i primena na   konceptot na  sovremenite dobri prozivodstveni 
praktiki kako klu~ni elementi od procesot za obezbeduvawe na kvalitet, efikasnost i 
bezbednost  na herbalnite lekovi i dodatocite vo ishranata.  
 
Пп успещнптп заврщуваое на предметпт, студентпт ќе има темелни спзнанија за metodologii, 

praktiki i propisi od domenot na: 

 Specifi~nosti na sovremenite formulaciski aspekti na herbalnite lekovi i 
dodatocite vo hranata  

 Tehnolo{kite operacii {to se koristat vo proizvodstvo na  herbalnite lekovi 
i dodatoci na hranata 

 Rазвиваwe  na dijagram za tek na proizvodstvent proces   

 Studiite za stabilnost na herbalnite lekovi i dodatoci vo hranaта   

 Biotehnolo{kite pristapi za razvivawe na herbalniте lekovi 

 Prednosta i primenata na sovremenite sistemi za transport na herbalni lekovi    
 

11. Содржина на предметната програма 

 Specifi~nosti  na formulaciski aspekti na razli~ni kategorii na herbalni 
lekovi i dodatoci vo ishranata  

 Sovremeno proizvodstvo na herbalni prerabotki, lekovi i dodatoci vo ishranata 
Tehnolo{ki operacii vo proizvodstvo na herbalni lekovi  

 Metodi na ekstrakcija so konvencionalni i sovremeni sreдstva za ekstrakcija; 

ekolo{ki aspekti  

 Tehni~ki vodi~i za sovremena,  dobra proizvodstvena praktika za  herbalni 
лekovi i inspekciski nadzor  (cGMP, HACCP ), kako i drugi  regulatorni barawa od 

nacionalen i internaciпnalen  

 Pakuvawe na herbalni proizvodi; ozna~uvawe; dobri praktiki na ~uvawe i 
transport na herbalni proizvodi  

 Organski прпизведени surovini vo proizvodstvo na herbalni lekovi  

 Podgotovka na izbor od  herbalni prerabotki i galenski formi  

 Aspekti na studii za stabilnost na herbalni lekovi  

 Biotehologija na sovremeni herbalni lekovi   
 Mikro i nano tehnologii vo proizvodstvo na herbalni lekovi  

12. Методи на учење 



кпнтакт шаспви (предаваоа) i konsultacii  30 шаса, сампнаспшенп ушеое 40 шаса (prakti~na 

rabota vo industriski kapaciteti i obrazovna rabotilnica), прпектна задаша 10 шаса,  
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 ч 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:                 30 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  30 
Прпектна задаша   10 
Ппдгптпвка за прпектна задаша: 10 
Сам. задачи (Rabotilnica)                    40          
Вкупнп:    120 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  60 
Сѐ вкупнп:    180 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 30 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи   10  часови 

  16.2. Самостојни задачи   40  часови 

  16.3. Домашно учење   60 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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Alexander T Florence 
David Attwood 

Physicochemical 
Principles of Pharmacy 

Pharmaceutical 
Press  

2006 
 

  2. Sarfaraz K. Niazi Handbook of 
Pharmaceutical 
Manufacturing 
Formulations, Volume 5: 
Handbook of 
Pharmaceutical 

Pharmaceutical 
Press 

2009  
 



Manufacturing 
Formulations: Over-the-
Counter Products 

  3. Alan Nathan Non-prescription 
medicines 

Pharmaceutical 
Press 

2002 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. /    

  2. /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ЕФИКАСНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ  
И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА 
 

2. Код ФФФМ03 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Катедра за 
тпксикплпгија вп спрабптка сп Институтпт за 
предклинишка и клинишка фармакпгплпгија, 
Медицински факултет, УКИМ, Скппје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпдина 
1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Прпф д-р Татјана Кадифкпва Панпвска 
Дпц д-р Кристина Младенпвска 
d-р Димше Зафирпв, наушен спрабптник 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Целта на предметпт е пбезбедуваое на есенцијални знаеоа за фитпфармакплпгијата, 
бипфармацевтската карактеризација, претклинишките и клинишките испитуваоа на хербалните 
лекпви и експерименталните биплпщки мпдели сп щтп се утврдува дејствптп и пптврдува 
ефикаснпста на хербалните сурпвини и хербалните лекпви, прпценуваое на безбеднпста при 
екстрапплација на резултатите пд анимални студии врз хумани ефекти, какп и за 
тпксикплпщките аспекти на хербалните сурпвини и хербалните лекпви пспбенп кај 
специфишната пппулација (репрпдуктивна и јувенилна тпксишнпст), интеракции сп друга 
терапија и/или сп храна, мерки на претпазливпст и други аспекти щтп укажуваат на 
безбеднпста, медунарпдна регулатива за утврдуваое на квалитетпт, безбеднпста и ефикаснпста 
на хербалните лекпви сп ппсебен псврт на ЕУ директивите и ЕУ легислативата щтп пвпзмпжува 
практишни знаеоа за впсппставуваое на сппдветен систем за фармакпвигиланцата на 
хербалните лекпви.  
 
Пп успещнптп заврщуваое на предметпт, студентпт ќе има темелни спзнанија за: 

 фармакодинамските гледишта на хербалните лекови 
 бипфармацевтските и фармакпкинетските гледищта на хербалните лекпви 

 метпдите за следеое на квалитетпт и ефикаснпста на хербалните лекпви 

 знашеоетп на бипфармацевтската карактеризација на хербалните лекпви вп 
утврдуваоетп на нивната бипраспплпжливпст и бипеквивалентнпст  

 преднпстите и недпстатпците на ин витрп испитуваоа вп бипфармацевтската 
карактеризација на хербалните лекпви, ин витрп/ин вивп кпрелација 

 улпгата на претклинишките испитуваоа вп пценка на безбеднпста и ефикаснпста на 
хербалните лекпви 

 улпгата и фазите на клинишките испитуваоа вп пценка на безбеднпста и ефикаснпста на 
хербалните лекпви 

 медунарпдната регулатива за утврдуваое на квалитетпт, безбеднпста и ефикаснпста на 
хербалните лекпви 

 пптенцијалните иnterakcii сп друга терапија и/или сп храна i nesakani  efekti na 

herbalniте lekovi i dodatocite vo ishranata   

 тoksikolo{kiте манифестации i bezbednostа na herbalniте lekovi i dodatoci vo 

ishranata 

 пснпвните иzvori na informacii za прпценуваое на fitoterapevtskaта 



efikasnost i bezbednost na herbalniте lekovi.  
 

11. Содржина на предметната програма 

 Фитпфармакплпгија (растителни сурпвини) (3 ~) (Zafirov)  

 Preтklini~ki (toksikolo{ki, farmakodinamski i farmakokinetski) i 

klini~ki ispituvawa na herbalniте lekovi (9 ~) (Zafirov). 

 Biolo{ki modeli za ispituvawe i doka`uvawe na aktivnosta na prirodnite 

proizvodi  (3 ~),(Зафирпв, Mladenovska)  

 Бипраспплпжливпст, бипеквивалентнпст на прирпдните прпизвпди и терапевтска 
ефикаснпст (3 ~) (doc. Младенпвска)   

 Interakcii i nesakani efekti na herbalniте lekovi i dodatocite vo ishranata                      
(3 ~)(Kadifkova Panovska) 

 Toksikolo{ki aspekti i bezbednost na herbalniте lekovi i dodatoci vo 
ishranata, (8 ~) (Kadifkova Panovska) 

 Izvori na informacii za fitoterapevtska efikasnost i bezbednost na 

herbalniте lekovi (1 ~)(Kadifkova Panovska, Zafirov) 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви (предаваоа), сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 ч 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:                 30 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  20 
Сампстпјни задаши:   30 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка за прпектна задаша: 10 
Семинари (Рабптилница)  20 
Вкупнп:    120 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  60 
Сѐ вкупнп:    180 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

   30 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   20 часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи    10 часови 

  16.2. Самостојни задачи    30 часови 

  16.3. Домашно учење    60 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 Минимум 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 



завршен испит 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Група автпри PDR® For Herbal 
Medicines 

Medical Economics Company 
 

2000 

  2. Joanne 
Barnes, Linda 
A Anderson 
and David 
Phillipson. 

Herbal Medicines, A 
guide for healthcare 
professionals 

Pharmaceuticals Press. 
 

1994 

  3. E. williamson Selection, Preparation 
and Pharmacological 
Evaluartuon of Plant 
Material 

John Wiley & Sons,  1996.  
 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  EU vodi~i (Aneks V 
test vodi~i): 

http://ecb,ei.jrc.it./testing-

methods/    
 

 

  2.  OECD vodi~i: http://www1.oecd.org/ehs/test/ 
 

 

  3.  WHO Collaborating 
Centre for International 
Drug Monitoring: 

www.who-umc.org 
 

 

  4.  The International 
Society of 
Pharmacovigilance, 
IsoP: 

www.isoponline.org 
 

 

  5.  The International 
Society of 
Pharmacoepidemiology, 
ISPE: 

www.pharmacoepi.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecb,ei.jrc.it./testing-methods/%20%20OECD
http://ecb,ei.jrc.it./testing-methods/%20%20OECD
http://www1.oecd.org/ehs/test/
http://www.who-umc.org/
http://www.isoponline.org/
http://www.isoponline.org/


1. Наслов на наставниот предмет КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И ЛЕГИСЛАТИВА  
ЗА ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА 

2. Код ФФФМ04 

3. Студиска програма Magisterski studii po fitoterapija 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје,  Катедра за 
аналитика на лекпви и Центар за испитуваое и 
кпнтрпла на лекпви 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпдина 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Прпф. d-р Анета Димитрпвска 
Прпф д-р Светлана Кулеванпва 
Дпц. d-р Марија Главащ Дпдпв 
др. Димше Зафирпв, наушен спрабптник 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Целта на предметпт е стекнуваое на знаеоа пд пбласта на впсппставуваое и прпценка на 
квалитетпт на хербалните лекпви и дпдатпците за исхраната и испплнуваое на регулатпрните 
бараоа за нивнп пущаое вп прпмет. 
 

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

 вештини за воспоставување на спецификации за квалитет како критични 

стандарди за  

 квалитетот на хербалните суровини, хербалните лекови и додатоците во исхрана 

 вештини за исполнување на регулаторните барања за пуштање во промет на 

хербалните лекови и додатоците во исхраната 

 познавања за хармонизацијата на националната легислатива со европската 

легислатива. 
 

11. Содржина на предметната програма 

 Ispituvawe i kontrola na kvalitet na drogi, (3 ~asa)(Kulevanova) 

 Standardizacija na herbalni surovini (3 ~asa) (Kulevanova) 

 Ispituvawe i kontrola na kvalitet na gotovi proizvodi, herbalni lekovi i 

dodatoci vo ishranaта (9 ~asa)(Dimitrovska, Kulevanova) 

 Zakonska regulativna za herbalni lekovi i dodatoci vo ishranata vo EU i kaj nas 

(9 ~asa)(Dimitrovska, Kulevanova, Zafirov) 

 Registracija i  pu{tawe vo promet na herbalni lekovi i dodatoci vo ishranata (3 

~asa)(Dimitrovska, Kulevanova) 

 Дobri praktiki na izdavawe na herbalni lekovi i dodatoci vo ishranata (3 

~asa)(Glava{) 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви (предаваоа), сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 ч 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви (предаваоа):                 30 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  20 
Сампстпјни задаши:   30 
Прпектна задаша:   10 



Ппдгптпвка за прпектна задаша: 20 
Рабптилница    10 
Вкупнп:    120 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  60 
Сѐ вкупнп:    180 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

   30 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

    

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи   10  часови 

  16.2. Самостојни задачи   30 часови 

  16.3. Домашно учење   60 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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1.  EU Директиви 
 

  

  2.  FDA впдиши  
 

  

  3.  ICH впдиши  
 

  

  4.  EDQM впдиши 
 

  

  5.  Фармакппеи (Ph. Eur., 
USP)   
 

  

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 



1. Наслов на наставниот предмет SEKUNDARNI RASTITELNI METABOLITI I 

NIVNA ANALIZA 

2. Код ФФФМ05  

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармакпгнпзија и Центар за прирпдни прпизвпди  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпдина 
1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Prof. д-r S. Kulevanova 
Ас. Ѓоше Стефков (за практична работа) 

Ас. Марија Карапанџова (за практична работа) 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Celta na predmetot e zapoznavawe na studentite so strukturata, karakteristikite i 
biosintezata na sekundarnite rastitelni metaboliti, metodite i postapkite za nivno 

izпlиrawe i karakterizacija, kako i nivna kvalitativna i kvantitativna analiza. 
O~ekuvani rezultati: 
Studentot ke stekne znaewa za strukturnite i hemiskite aspekti na sekundarnite 

rastitelni metaboliti i nivnata biosinteza vo rastitelni organizmi, kako i 

sposobnosti za primena na metodi i tehniki za izolacija i strukturna elucidacija i 
sproveduvawe na nivna kvalitativna i kvantitivna analiza. 
 

11. Содржина на предметната програма 

Struktura na sekundarni rastitelni metaboliti i nivna podelba, stereohemiski 

karakteristiki i hemiski osobini, reaktivnost, sintetski transformacii. Predmetot 

dava informacii za primarniot i sekundarniot metabolizam na rastenijata, specifiki 

na sekundarniot metabolizam, kako i за najzna~ajnite  biosintetski procesi pri{to se 

sozdavaat sekundarnite metaboliti (poliketidi, fenilpropanoidi, izoprenoidi i 
alkaloidi). Se prou~uvaat prirodni proizvodi kako lekoviti supstanci i nivna uloga 
vo dizajnot i sintezata na novi lekoviti soedinenija i lekovi. 

Gi obrabotuva metodite i procedurite za izolacija i identifikacija na prirodniте 

supstancii: metodi na ekstrakcija i separacija, koristewe na hromatografski metodi, 
pro~istuvawe i sledewe na ~istota, vrednuvawe na izoliranite komponenti; 
kvalitativni i kvantitativni metodi na spektralnata analiza i tolkuvawe na 
spektrite. Obrabotka na podatocite i definirawe na hemiskata struktura.  
Del od predemetot obrabotuva optimalni proceduri za izolirawe na razli~ni grupi na 
sekundarni metaboliti, kako i razvoj, implementacija i procenka na novi metodi za 
kvalitativna i kvantitativna analiza na prirodni produkti. 
 

12. Методи на учење 

kontaktni ~asovi (предавања), prakti~na nastava, individualen proekt (тепретска 
ппдгптпвка). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 180 ч 

14. Распределба на расположливото време Predavawa (Kontakt ~asovi)  20  
Priprema kontakt ~asovi                 30 

Prakti~na rabota    30 
Priprema za prakti~na rabota  20 
Сам. задачи (Individualen proekt ) 20 

Vkupno     120 



Домашно учење (Ocenuvawe):  60 

Sé vkupno     180 ~asa 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

  20 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   30 часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи    20 часови 

  16.2. Самостојни задачи    20 часови 

  16.3. Домашно учење    60 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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Bruneton J. Pharmacognosy, 
Phytochemistry, 
Medicinal Plants. Paris 

Lavoisier 
Publishing Inc 

1. 1999. 
 

  2. Heinrich M, Barnes 
J, Gibbons S, 
Williamson E. 

Fundamental of 
Pharmacognosy and 
Phytotherapy 

Churrchill 
Livingstone, 
Edinburgh 

2004. 
 

  3. Kulevanova S., Farmakognozija, 
fitohemija i 
prirodni lekoviti 
i aromati~ni 
surovini, 

Kultura, 
Skopje 

2004 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Dewick M. P.,  Medicinal natural 
product, A Biosinthetic 
approach, 

John Wiley & 
Sons,  

1997 

  2. Sammuelson G., Drugs of natural origin, 
A textbook of 

Apotekarsocieten, 
Stockholm, 

1999 



pharmacognosy, Sweden 

  3.  Pregled na nau~ni 
trudovi od: 

 Planta Medica 

 Journal of Natural 
Prtoduct 

 Phytochemical 
analyssis 

 Planta Medica 

 Journal of 
Ethnopharmacology 

 Phytochemistry 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАTA  
ЗА ПОСЕБНИ ГРУПИ 

2. Код ФФФМ06 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фамакпгнпзија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф. д-р Р. Славеска Раишки 
Прпф д-р Светлана Кулеванпва 
Прпф. д-р Лидија Тпзи 
Ас. Дпще Стефкпв (за прпектна задаша) 
Ас. Марија Карапанчпва (за прпектна задаша) 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Надополнување на знаење за хербални супстанци, односно хербални и традиционални 

хербални лекови и додатоци во исхраната што се користат во специфични ситуации и за 

посебни групи пациенти, со осврт на дејството, ефикасноста и безбедноста при употреба 

на вакви производи. 
 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со широки познавања за користење 

на хербални суровини, односно хербални и традиционални хербални лекови во 

специфични ситуации и за посебни групи како што се бремени жени, мајки доилки, 

геријатриска група, педијатриска група, гојазност, анорексија, дијабетес, како и 

природни средства што се користат за надминување на последици од стрес (адаптогени), 

природни средства за спортисти и сл., со аспекти на ефикасност и особено безбедност, 

можни интеракции и мерки на претпазливост и сл.  
 

11. Содржина на предметната програма 

 Хербални суровини, односно хербални и традиционални хербални лекови во 

специфични ситуации и за посебни групи како што се: 

o геријатриска група, (2 ч  Славевска Раички) 

o graviditet i period na laktacija, (1 ч Славевска Раички) 

o педијатриска група, (2 ч Кулеванова) 

o дијабетес (2 ч Кулеванова)  

o гојазност и анорексија, (2 ч Петрушевска Този) 

o природни средства за спортисти. (1 ч Петрушевска Този) 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви (предаваоа), сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка     10 
Вкупнп:    60 



Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сѐ вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

   10 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   / часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи    10 часови 

  16.2. Самостојни задачи    20 часови 

  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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Francesco Capaso, 
Thymoty Gaginela, 
Gulliano Grandolini, 
Angelo Izzo, ,  

Phytotherapy, A quick 
reference to herbal 
medicine 

Springer,  2003 
 

  2. Simon Mills, Kerry 
Bone,  

Principle and practice of 
Phytotherapy 

Churchill 
Livingstone,  

2000. 
 

  3. V. Schulz, R. Hansel, V. 
E. Tyler,  

Rational Phytotherapy,  Springer-
Verlag, Berlin 
Heidelberg,  

2001 
 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Група автпри 
 

PDR for herbal 
medicines, The 
International Standard 
for Complementary 
Medicine 

Thomson 
Physicians‘ 
Desk 
Reference  

2002   

 



  2. Eric Yarnell, Kethy 
Abascal. Carol Hooper  

Clinical botanical 
medicine 

Mary Ann 
Liebert, Inc. 
Publisher  

2003 
 

  3. L. Miller, W. Murray Herbal Medicinals, A 
Clinician’s Guide, 

PPP, New 
York, London, 

1998 
 

  4. Max Wichtl Herbal drugs and 
phytopharmaceuticals 

Medpharm 
Scientific 
publishers, 
Stuttgart 

1994 

  5. Jean Bruneton Pharmacognosy Lavoisier 
Pulishing, 
Londers, Paris, 
New York, 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ВО ФИТОФАРМАЦИЈАTA И 
АРОМАТЕРАПИЈА 

2. Код ФФФМ07   

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фамакпгнпзија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф д-р Светлана Кулеванпва 
Ас. Дпще Стефкпв (за прпектна задаша) 
Ас. Марија Карапанчпва (за прпектна задаша) 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнување на знаења за хемизмот, карактеристиките, дејството и употребата на 

етеричните масла во фитофармацијата (терапевтско значење и други аспекти од 

употребата). Запознавање со ароматерапијата, основните приципи и начините за 

примена на етерични масла, во терапевтски и други цели. 
 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со широки познавања за хемизмот, 

карактеристиките, дејството и употребата на етеричните масла во фитофармацијата, 

како и знаења за ароматерапијата, основните приципи и начините за примена на 

етеричните масла, во терапевтски и други цели и местотот и улогата на ароматерапијата 

во комплементарната медицина и во секојдневната практика. 
 

11. Содржина на предметната програма 

 Етерични масла, карактеристики, добивање, дејство, 

 Примена на етерични масла во фитофармацијата (терапевтско значење, арома 

адитиви, антимикробни агенси, ...), 

 Основи на ароматерапијата, место и улога во комплементарната медицина. 

 Начини за примена на етерични масла (хидросоли, инхалации, компреси, 

масажа,..),  

 Безбедносни аспекти, мерки на претпазливост, можни несакани ефекти. 

 Примена на етерични масла во секојдневната практика и во домашна употреба. 

 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви (предаваоа), сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка     10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сѐ вкупнп:    90 



 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

   10 часови 

  15.2. Бежби (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    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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Valerie Ann Worwood The Complete Book Of 
Essential Oils & 
Aromatherapy 

New world 
library, 
Kanada 

1991 

  2. Patricia Davis Aromatherapy: An A-Z: 
The Most 
Comprehensive Guide to 
Aromatherapy Ever 
Published 

C.W. Daniel 
Company Ltd. 

1999 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Valerie Cooksley Aromatherapy: A 
Lifetime Guide to 
Healing With Essential 
Oils 
 

  

  2.     

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Patricia%20Davis
http://www.aromaweb.com/books/cooksley.asp
http://www.aromaweb.com/books/cooksley.asp
http://www.aromaweb.com/books/cooksley.asp
http://www.aromaweb.com/books/cooksley.asp


1. Наслов на наставниот предмет ВИТАМИНИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ  
ВО ОТЦ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА 
 

2. Код ФФФМ08   

3. Студиска програма Magisterski studii po fitoterapija 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармакпгнпзија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Дпц д-р Руменка Петкпвска 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Целта на курсот е да обезбеди запознавање со современите сознанија за есенцијалното значење 

на витамините и олигоелементите во одржувањето на човековото здравје, како и сознанија за 

потребата и оправданоста на примената на ОТЦ лекови и додатоци во исхраната кои содржат 

витамини и олигоелементи во превентивни, терапевтски и други цели.  

 

По успешното завршување на предметот, студентот ќе се стекне со знаења: 

 Современи сознанија за физиолошката улогата на витамините  

 Современи сознанија за физиолошката улогата на есенцијалните олигоелементи 

 Витамини во ОТЦ препарати и додатоци во исхраната 

 Олигоелементи во ОТЦ препарати и додатоци во исхраната 

 Рационален пристап во примената на ОТЦ препаратите и додатоците во исхраната кои 

содржат витамини и олигоелементи  

 

11. Содржина на предметната програма 

 Современи сознанија за физиолошката улогата на витамините  

 Современи сознанија за физиолошката улогата на есенцијалните олигоелементи 

 Витамини во ОТЦ препарати и додатоци во исхраната 

 Олигоелементи во ОТЦ препарати и додатоци во исхраната 

 Рационален пристап во примената на ОТЦ препаратите и додатоците во 

исхраната што содржат витамини и олигоелементи  

 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка     10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сe вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска    10 часови 



настава 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   / часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи   10  часови 

  16.2. Самостојни задачи   20  часови 

  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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. John D. Bogden , 

Leslie M. Klevay  
 

Clinical Nutrition of the 

Essential Trace Elements 

and Minerals (Nutrition 

and Health) 

Humana Press 1ST ED., 2010 

 

  2. M.D. Pamela Wartian 

Smith 

What You Must Know 

About Vitamins, 

Minerals, Herbs, & 

More: Choosing the 

Nutrients That Are Right 

for You 

Square One 

Publishers 
1ST ED., 208 

  

 

  3. Jane Higdon An Evidence-Based 

Approach to Vitamins 

and Minerals: Health 

Benefits and Intake 

Recommendations, 

Thieme 2003 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

  2.     

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20D.%20Bogden
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Leslie%20M.%20Klevay
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=M.D.%20Pamela%20Wartian%20Smith
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=M.D.%20Pamela%20Wartian%20Smith
http://www.amazon.com/Jane-Higdon/e/B001JOZBT6/ref=ntt_athr_dp_pel_1


1. Наслов на наставниот предмет ПРИРОДНИ СУРОВИНИ ВО КОЗМЕТОЛОГИЈАТА 
 

2. Код ФФФМ09   

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт пп 
фармацевтска технплпгија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Дпц. d-р Марија Главащ Дпдпв 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Seopfaten pregled na kozmeti~kite surovini od prirodno poteklo (aktivni i 

pomo{ni supstancii) што se dozvoleni, soglasno sovremenite zakonski propisi, 
za izrabotka na kozmeti~kiте proizvodi za razli~na namena.  
 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

 znaewa за osobinite na kozmeti~kite surovini od prirodno poteklo,  

 {iroki poznavawa za primenata i dejstvoto na prirodnite surovini na 
ko`ata i adneksite na ko`ata  

 bazi~ni poznavawa za formulacijata (problemi i tehnolo{ki re{enija) i  
proizvodstvoto na prirodna kozmetika  

 poznavawa za na~inite i barawata za sertifikacija na organska i 
prirodna kozmetika 

 

 

11. Содржина на предметната програма 

 Na~in na deluvawe na supstanciite na ko`ata i adneksite na ko`ata 

 Prirodni surovini vo kozmeti~ki prozivodi - aktivni i pomo{ni 
supstancii (neorganski, organski, biogeni stimulansi), tehnolo{ki 
re{enija, proizvodstvo. 

 Uloga na prirodnite surovini vo kozmeti~kite proizvodi i efekti vrz 
ko`ata.  

 Barawa za kvalitet i bezbednost na kozmeti~kite supstancii i proizvodi 
od prirodno poteklo.  

 Zna~ajni rastitelni ekstrakti vo kozmeti~kite proizvodi 

 Organska i prirodna kozmetika- sertifikacija, zakonska regulativa.  
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10   
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:                10   
Прпектна задаша:   20 
Ппдгптпвка     20   



Вкупнп:    60   
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30   
Сѐ вкупнп:    90 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 10 часови 

  15.2. Бежби (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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 
 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Mira Cajkovac Kozmetologija Naklada Slap, 
Zagreb,  

2006 

  2. Kenneth A. Walters, 
Michael S. Roberts 

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

, Informa 
Healthcare 
USA, Inc.,  

2008 

  3. P. Elsner and H.I. 
Maibach 

Cosmeceuticals and 
Active Cosmetics, Drugs 
Versus Cosmetics 

Taylor & 
Francis Group, 
Boca Raton, 

2005 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. by Robert L. Bronaugh 
and Howard I. Maibach 

Topical absorption of 
dermatological products 

Marcel 
Dekker, Inc., 
New York, 
Basel 

2002 

  2.     



1. Наслов на наставниот предмет ДИЕТОТЕРАПИЈА 
 

2. Код ФФФМ10 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт пп 
применета бипхемија, Катдра за храна и исхрана 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф. d-р Лидија Петрущевска Тпзи 
Прпф. d-р Кристина Младенпвска 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнување сеопфатни знаења за современиот концепт на здрава исхрана со осврт врз 

фитонутритиентите, храната со посебна намена и со посебна нутритивна вредност, 

принципи и практикување на современа диетотерапија.   

 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со: 

 Познавање на современиот концепт на здрава исхрана, за фитонутритивни 

состојки и за функционално битни фитохемиски компоненти во рамките на 

храната, храната со посебна намена и храната со посебна нутритивна вредност, 

 Познавање на современиот концепт диетотерапијата и место и значење во 

комплементарната терапија. 

 Способност за идентификување и распознавање на различни додатоци во 

исхраната (FOOD саплементи v.s. HERBAL саплементи) и нивно значење. 

 Сознанија за клиничкото значење на диетотерапијата кај специфични (хронични) 

заболувања и кај специфични популации на пациенти 
 

11. Содржина на предметната програма 

 Современ концепт на здрава храна (и исхрана) 

 Фитонутритиенти и функционални фитохемиски компоненти во храната 

 Диетотерапија 

 Храна со посебна намена (функционална храна)  

 Kлиничка примена на современата исхрана  

 Храна со посебна нутритивна вредност 

 Додатоци во исхрана (FOOD саплементи v.s. HERBAL саплементи). 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка     10 



Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сѐ вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

  10 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

  / часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи    10 часови 

  16.2. Самостојни задачи    20 часови 

  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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
птвпрена дискусија и анпнимна анкета щтп ќе се 
спрпведува пп реализација на предметпт. 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Brown M. L Present Knowledge in 
Nutrition 

ILSI Press 2003 

  2. Zeman J. F., Ney M. D Application in Medicinal 
Nutrition Therapy 

ILSI Press 1988 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Nielsen S.S Food Analysis Kluwer 
Academic / 
Plenum 
Publishers 

2003 

  2. Wrolstad R.E Handbook of Food 
Analytical Chemistry: 
Pigments, Colorants, 
Flavors, Texture, and 
Bioactive Food 
Components 

John Wiley & 
Sons Inc 

2004 

  3. Petrusevska-Tozi L., Functional probiotic and Transworld 2009 



Mladenovska K., symbiotic food products 
– health benefits, 
advances in production 
and evaluation, The 
analisus of 
pharmacologocally 
active compounds and 
biomolecules in real 
samples. 

research 
network,  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И МАРКЕТИНГ НА  
ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ И ДОДАТОЦИ ВО ИСХРАНАТА 
 

2. Код ФФФМ11 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармацевтска технплпгија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Дпц. d-р Марија Главащ Дпдпв 
Ас. м-р Маја Симпнпска Црцаревска (практишна 
ппдгптпвка на прпектната задаша) 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнување сеопфатни знаења за начните на практично имплементирање на правото и 

етичките принципи во маркетингот и издавањето на хербалните лекови и додатоците во 

исхраната.  
 

Очекувани резултати:  
Пп успещнптп заврщуваое на предметпт, ушесникпт ќе мпже: 

 да ги идентификува главните етишки пращаоа сп кпи се сппшува прпфесипналецпт вп 
секпјдневната практика,  

 да ги разбира теприите и метпдите на етика и истите сппдветнп да ги интегрира,  

 да ги преппзнае етишките дилеми, да стекне вещтина за етишкп размислуваое и 
ефикаснп рещаваое на предизвиците на прпфесипнализам и интегритет вп практиката,  

 да ги разграниши правните пдгпвпрнпсти пд етишките пдгпвпрнпсти,  

 да гп развива прпцеспт на дпнесуваое на етишки пдлуки и применува вп разлишни 
сценарија,  

 да се стекне сп ппзнаваоа и да ги применува принципите на успещна прпмпција 
спгласнп виспките етишките стандарди  

 

11. Содржина на предметната програма 

 Вовед во фармацевтска етика; Теории на етика; Етички кодекси и професионални 

стандарди во фармацевтската практика; Правни одговорности. 

 Професионалец и професионализам; Професионално расудување и донесување 

на одлуки. 

 Етички анализи, објективност, дилеми и одговорности; Доверливост, персонален 

авторитет и бенефити. 

 Основни принципи и стратегии на маркетингот на хербални лекови и додатоци 

во исхраната; Современи алатки за успешно промовирање; Етика во маркетингот 

и професионални одговорности. 

 Модели за интеграција на знаењата и информациите и нивна имплементација во 

секојдневната професионална практика. 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, анализа на слушаи и сценарија, прпектни задаши, дискусии и 
дебати. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 



14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Вежби (Анализа на слушаи 
 и сценарија):                                  10 
Прпектна задаша:   10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сѐ вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 10  часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 10 часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи   10  часови 

  16.2. Самостојни задачи   20 часови 

  16.3. Домашно учење   30 часови 

17. Начин на оценување  

 17.1. Тестови           50 бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект (презентацијаЧ 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 вкупнп 40 бпда пд сите активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
анкета 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. R. Rodgers, C. 

Dewsbury and A. 

Lea;  

Law and Ethics in 
Pharmacy Practice, 

Pharmaceutical 

Press, London, 

Chicago:  

2010. 
 

  2. K.M.G.Taylor and G. 
Harding,  

Pharmacy Practice Taylor and 
Francis, London:  

2001. 
 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Ј. Wingfield, D. 
Badcott,  

Pharmacy Ethics and 
Decision Making, 

Pharmaceutical 
Press, London:  

2007. 
 

  2. J.Groucutt, P.Leadley 
and P. Forsyth;  

Marketing: Essential 
principles, new realities; 

Kogan page 
Ltd.,  

2004. 
 



1. Наслов на наставниот предмет КИНЕСКА ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА И АЈУРВЕДА 
 

2. Код ФФФМ12   

3. Студиска програма  

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармакпгнпзија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф. d-р Светлана Кулеванпва 
Дпще Стефкпв (практишна ппдгптпвка за прпектна 
задаша) 
Марија Карапанчпва (практишна ппдгптпвка за 
прпектна задаша) 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнување познавања за традиционалните системи на хербалната медицина,  со 

посебен акцент на традиционалната кинеска и индијска (Ајурведа) медицина. 
 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со познавања: 

 за основните принципи на традиоционалната хербална медицина, за корелацијата 

на традиционалната употреба и научните докази, како и за основните системи на 

традиоционалната хербална медицина во светот, 

 за Традиционалната кинеска медицина (ТКМ), за нејзиниот развој, концептот, 

дијагнозата, третманот, најзначајните дроги и современо значење. 

 за Индијската традиционална медицина (Ајурведа) за нејзиниот развој, 

концептот, дијагнозата, третманот, најзначајните дроги и современо значење. 
 

11. Содржина на предметната програма 

 Основни системи на традиоционална хербална медицина во светот, место и улога 

во терапијата денес.  

 Основни принципи и корелација на традиционалната употреба и научните 

докази, 

 Традиционална кинеска медицина (ТКМ) (развој на ТКМ, концепт на чи, јин и 

јанг, пет елементи, витални органи, предизвикувачи на болести, седум емоции, 

дијагноза, третман, најзначајни дроги). Денешно значење на ТКМ. 

 Индијска традиционална медицина (Ајурведа) (концепт во Ајурведа, животна 

енергија - прана, пет елементи - бутас, човекова конституција - пракрути, 

дигестивен оган - агни, отпадни продукти - малас, седум ткива - датус, особини - 

гунас; дијагноза, третман, најзначајни дроги). Денешно значење на Ајурведа. 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа  

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 



Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка     10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сѐ вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

  10  часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

  /  часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи  10  часови 

  16.2. Самостојни задачи  20 часови 

  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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македпнски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
анкета 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Frank Lipp,  
 

HERBALISM, Healing and 
Harmony, Symbolism, 
Ritual and Folklore, 
Tradition of East and 
West 

Macmillan, 
Duncan Baird 
Publishers,  

1996 

  2. M. Heinrich, J. Barnes, 
S. Gibbons, E. 
Williamson,  

Fundamentals of 
Pharmacognosy and 
Phytotherapy,  

Churchill 
Livingstone,  

2004. 
 

  3. E. Williamson,  Major herbs of 
Ayurveda,  

Churchill 
Livingstone,  

2004. 
 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. W. C. Evans,  Trease and Evans 
Pharmacognosy, 15th 
edition,  

W.B. 
Saunders,  

2004. 
 



1. Наслов на наставниот предмет ПРИРОДНИ АНТИТУМОРНИ АГЕНСИ 
 

2. Код ФФФМ13   

3. Студиска програма Мјагистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармакпгнпзија и Катедра за мплекуларна биплпгија 
и хумана генетика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф. d-р Алексдандар Димпвски 
Прпф. d-р Светлана Кулеванпва 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнување на познавања за природни производи со цитостатска активност, нивни 

карактеристики, механизми на дејство, предклинички и клинички испитувања, 

ефикасност и употреба во антиканцер терапијата, несакани ефекти, интеракции и други 

аспекти на безбедност. 
 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со познавања за природните 

производи со цитостатска активност, нивните карактеристики, ефикасност и употреба 

во антиканцер терапијата, и аспектите на ефикасност и безбедност, како и со познавања 

за местото и улогата на природните антитуморни агенси во развојот на нови лекови од 

групата цитостатици. 
 

11. Содржина на предметната програма 

 Карактеристики на малигни заболувања, конвенционални методи за третман и 

лекување, ефикасност и безбедност на терапијата.  

 Хемиски карактеристики и потекло, механизам на дејство, ефикасност, 

безбедност, експериментални и клинички испитувања, употреба: 

o на растителни антитумор агенси, 

o антитумор агенси на морски организми, 

o микробни антитумор агенси.  

 Значење на природните антитуморни производи, идни стратегии во откривањето 

на нови агенси и лекови за третман на малигни заболувања. 
 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка     10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое (Оценуваое):  30 
Сѐ вкупнп:    90 
 



15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

  10 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 /  часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

  16.2. Самостојни задачи  20 часови 

  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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македпнски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
анкета 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. R. Arora,  Herbal Medicine: A 
Cancer Chemopreventive 
and Therapeutic 
Perspective, 

Jaypee 
Brothers 
Medical 
Publishers, 
 1st Ed,  

2009. 

  2. RR Watson, VR Preedy,  Bioactive Foods and 
Extracts: Cancer 
Treatment and 
Prevention, 

CRC Press, 1st 
Ed,  

2010. 
 

  3. Eric Yarnell, Kethy 
Abascal. Carol Hooper,  

Clinical botanical 
medicine, Mary Ann 
Liebert,  

Inc. Publisher,  2003. 
 

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. DeVita,  Hellman, and 
Rosenberg's Cancer: 
Principles & Practice of 
Oncology,  

Lippincott 
Williams & 
Wilkins; 8th 
edition,   
 

2008 

  2. J. Mendelson, PM 
Howley, MA Israel, JW 

The Molecular Basis of 
Cancer, 

Saunders; 3th 
edition,  

2008. 



Gray and CB 
Thompson,  

 

  3. Simon Mills, Kerry 
Bone 

Principle and practice of 
Phytotherapy,  

Churchill 
Livingstone,  

2000. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет ПРИРОДНИ АНТИОКСИДАНСИ 

2. Код ФФФМ14 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
применета бипхемија и Институт за фармакпгнпзија,  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд.(избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф. d-р Татјана Кадифкпва Панпвска 
Прпф. d-р Светлана Кулеванпва 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Стекнување на познавања за изворите на природни антиоксиданси, механизмите на 

активност,  предности во однос на синтетските антиоксиданси, нивната улога во 

превенирањето на акутните болести и потенцијалното забавување на процесите на 

стареење, влијанието врз развојот на хронични состојби (кардиоваскуларни заболувања 

и одредени видови на канцер), како и нивната улога во презервирањето на храната. 
 

11. Содржина на предметната програма 

 Бипхемиски карактеристики на пксиданси и прирпдни антипксиданси 
 Извпри на прирпдни антипксиданси 
 Оксидативни предизвици вп живите прганизми 
 Метабплити: аскпрбинска киселина, глутатипн, мелатпнин, тпкпферпли 
 Прп-пксидативна активнпст 
 Ензимски системи: суперпксид дисмутаза, каталаза, перпксидаза, глутатипн систем 
 Оксидативен стрес и бплести 
 Ефекти врз здравјетп: превенција на бплести, третман на забплуваоа, несакани ефекти 
 Мереоа и нивпа вп храната 
 Примена вп технплпгијата: презервативи вп храна и индустриска примена  

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со познавања за: 
 Бипхемиски механизми на защтита сп прирпдни антипксиданси пд щтетните влијанија 

на ендпгените и егзпгените пксиданси  
 Прирпдните ресурси на антипксиданси 
 Механизмите на генерираое на реактивни кислпрпдни и азптни видпви вп живите 

прганизми 
 Антипксидативните кпмппненти: аскпрбинска киселина, глутатипн, мелатпнин, 

тпкпферпли 
 Услпвите вп кпи се манифестира прп-пксидативна активнпст 
 Ендпгените прптективни ензимски системи: суперпксид дисмутаза, каталаза, 

перпксидаза и глутатипн системпт 
 Спстпјбите на пксидативен стрес и иницираое на бплести 
 Ефектите на прирпдните антипксиданси врз здравјетп на лудетп, превенција на бплести, 

третман на забплуваоа, несакани ефекти 
 Метпдите на квантифицираое на антипксидансите вп храната 
 Прпценуваое на пптенцијалпт на прирпднипт антипксиданс за негпвп кпристеое какп 



презерватив вп хранливи прпдукти 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка за прпектна задаша: 10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое:   30 
Сѐ вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

  10  часови 

  15.2. Бежби (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                              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 40 бпдпви пд предвидените активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
анкета 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Balz Frei Natural Antioxidants in 

Human Health and 

Disease 

Academic 

Press 
1994 

  2. Nick Lane Oxygen: The Molecule 

That Made the World 
Oxford 

University 

Press 

2003 

  Дополнителна литература 

  Ред. Автор Наслов Издавач Година  



број. 

 22.2. 1. Barry Halliwell and 

John M.C. Gutteridge 
Free Radicals in Biology 

and Medicine 
Oxford 

University 

Press 

2007 

  2. Jan Pokorny, Nelly 

Yanishlieva and 

Michael H. Gordon 

Antioxidants in Food: 

Practical Applications 
CRC Press Inc 2001 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Наслов на наставниот предмет РАСТИТЕЛЕН БИОДИВЕРЗИТЕТ И НЕГОВА ЗАШТИТА  

2. Код ФФФМ15 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармакпгнпзија 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд.(избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставник Прпф. d-р Светлана Кулеванпва 
Дпще Стефкпв (практишна ппдгптпвка за прпектна 
задаша) 
Марија Карапанчпва (практишна ппдгптпвка на 
прпектна задаша) 
 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Celta na predmetot e zapoznavawe na кандидатите so zna~eweto  na raznovidnosta na 

medicinski i aromati~ni rastenija (rastitelen biodiverzitet) i nivnite genetski 

resursi, kako i metodite za nivna konzervacija.  

11. Содржина на предметната програма 

Poim i zna~ewe na raznovidnosta na medicinski i aromati~ni rastenija (rastitelen 

biodiverzitet) i nivnite genetski resursi. Poim i metodi vo in situ konzervacija 

(invetorizacija, procenka na viabilnosta na populaciite, pritisok i zakani, za{titeni 

podra~ja, resursna procenka, odr`livo iskoristuvawe i upravuvawe so rastitelnite 

resursi). Poim i metodi vo ex situ konzervacija (kolekcija i preparacija na rastitelen 

genetski material, poim za gen banka, in situ i ex situ karakterizacija, regeneracija i 

evaluacija, dokumentacja). Poim i metodi vo on farm konzervacija (introdukcija i 

reitrodukcija na avtohton genetski materijal, prednosti i zakani na ovoj vid konzer-
vacija). Za~uvuvawe na tradicionalnite znaewa povrzani so rastitelniot biodiver-
zitet. Socioekonomski aspekti na koristeweto, upravuvaweto i za~uvuvaweto na ras-
titelniot biodiverzitet.   
 

Очекувани резултати:  
Steknuvawe na poznavawa za zna~eweto na raznovidnosta na medicinski i aromati~ni 

rastenija (rastitelen biodiverzitet), kako i so metodite za konzervacija na nivnite 

genetski resursi.  

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша (ушеое базиранп на прпблем). 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 90 ч 

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка за прпектна задаша: 10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое:   30 
Сѐ вкупнп:    90 



 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 10  часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 /  часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи 10  часови 

  16.2. Самостојни задачи 20  часови 

  16.3. Домашно учење  30 часови 

17. Начин на оценување  

 17.1. Тестови           бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и 

усна) 

          бодови 

 17.3. Активност и учество           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 40 бпдпви пд предвидените наставни 
активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
анкета 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Christian Lerveque, 
Jean-Claude Mounolou 

Biodiversity John Wiley & 
Sons, Ltd.,  

2001. 
 

  2. V.H Heywood and M.E. 
Dulloo 

In situ conservation of 
wild plant species 

Bioversity 
International 

2009 

  3.     

  4.     

  5.     

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1. Pregled na nau~ni 
trudovi od: 

 

Journal of 
Ethnopharmacology 
 
Ecology 
 
Plant Systematic and 
Ecology 

  

       

 

 



1. Наслов на наставниот 

предмет 
ХОМЕОПАТИЈА 

2. Код ФФФМ16 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје, Институт за 
фармакпгнпзија и  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд.(избпрен) 
2 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кр. 
3 

8. Наставник Прпф. д-р Рената Славевска Раишки 
Прпф. д-р Светлана Кулеванпва 
Дпц. д-р Димше Зафирпв 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Целта на предметпт е заппзнаваое на кандидатите сп пснпвите на хпмеппатската медицина, 
филпзпфијатa и принципите на хпмеппатскптп лешеое, хпмеппатскатa материја медика сп  
пснпвните нашела за ппдгптпвка за хпмеппатските лекпви. Заппзнаваое сп мeдицинскитe и 
наушните спзнанија базирани на дпкази; истражуваоа на медицинската ефикаснпст и безбеднпст, 
етишките дилеми и други аспекти на хпмеппатијата вклушителнп и спрптивставените мислеоа. 
заппзнаваое сп легислативата вп дпменпт на хпмеппатијата на наципналнп, еврппскп и глпбалнп 
нивп. Знашеое на хпмеппатијата денес, нејзинп местп и улпга.  

 

Очекувани резултати:  

Студентот по завршување на предметот ќе се стекне со познавања за: 

 основите на хомеопатската медицина, општата филозофија и принципите на 

хомеоптаското лечење, хомеопатската материја медика и хомеопатските лекови, 

нивно подготвување и обезбедување на квалитет и стабилност,  

 истражувања на медицинската ефикасност, безбедност и други аспекти на 

хомеопатијата, мeдицински и научни сознанија. Спротивставени мислења за 

хомеопатијата со етички дилеми. 

 легислатива на ЕУ, кај нас, и во другите делови од светот за хомеопатските лекови,  

 значење на хомеопатијата денес, практикување на глобално ниво, место и улога, 

како дел од алтернативната (комплементарната) медицина.  
 

11. Содржина на предметната програма 

 Концепт на хомеопатска медицина, филозофија и основни принципи на 

хомеопатско лечење (закон на сличности, мијаза и болести), историски аспекти, 

хомеопатска материја медика, хомеопатски фармакопеи, место во Европската 

фармакопеја, (2 ч Кулеванова) 

 Подготовка на хомеопатски лекови (хомеопатски суровини, хомеопатски форми, 

хомеопатска постапка, раствори, едноставни и комбинирани хомеопатски лекови, 

(магистрален и галенски хомеопатски производ), обезбедување на квалитет и 

стабилност на хомеопатските производи, (3 ч, Славевска Раички) 

 Ефикасност и безбедност на хомеопатските лекови, обезбедување докази, 

медицински и научни анализи базирани на докази. Компарација со алопатската 

медицина и спротивставени мислења, (3 ч, Зафиров) 

 Легислатива за хомеопатските лекови на глобално, европско и националнo ниво. (2 



ч Славевска Раички, Зафиров). 

12. Методи на учење 

кпнтакт шаспви, сампстпјни задаши, прпектна задаша. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

90 ч 

14. Распределба на расположливото 

време 
Кпнтакт шаспви:   10 
Ппдгптпвка за кпнтакт шаспви:  10 
Сампстпјни задаши:   20 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка за прпектна задаша: 10 
Вкупнп:    60 
Дпмащнп ушеое:   30 
Сѐ вкупнп:    90 
 

15. Форми на наставни 

активности 
15.1. Предавања-теоретска настава   10 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

  / часови 

16. Други форми на 

наставни активности 
16.1. Проектни задачи   10  часови 

  16.2. Самостојни задачи   20 часови 

  16.3. Домашно учење    30 часови  

17. Начин на оценување  

 17.1. Тестови     50      бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект (презентацијаЧ 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 40 бпда пд предвидентите наставни активнпсти 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 
македпнски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
анкета 

22. Литература  

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1. Kayne SB Homeopathic pharmacy: theory and practice Elsevier Health 
Sciences 

2006 

  2. Ian 
Watson 

A Guide to the Methdologies of Homeopathy Cutting Edge 
Publications 

2004 

  Дополнителна литература 

http://books.google.com/?id=w2IFcHJYTSYC&pg=PA52&dq=homeopathic+proving+method
http://books.google.com/?id=-Fc0aOvaO6UC


  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.  "History of Homeopathy", 
http://altmed.creighton.edu/Homeopathy/h
istory.htm 

Creighton 
University 
Department of 
Pharmacology 

2007 

  2. Ernst E  "A systematic review of systematic reviews 
of homeopathy" 
doi:10.1046/j.1365-2125.2002.01699.x, 
PMID 12492603 

Br J Clin 
Pharmacol 54 
(6): 577–582 

2002 

  3. Jones K, "Materia medica: remedy information", 
http://www.elixirs.com/medica.htm 

 2007 

  4. Kleijnen J, 
Knipschild 
P, Riet G 

"Clinical trials of 
homoeopathy"doi:10.1136/bmj.302.6772.31
6, PMID 1825800. 

BMJ 302 (6772): 
316–23 

1991 

  5. Boissel J, 
Cucherat 
M, Haugh 
MC, 
Gooch M 

"Evidence of clinical efficacy of homeopathy. 
A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. 
Homeopathic Medicines Research Advisory 
Group" 

Eur J Clin 
Pharmacol 56 
(1): 27–33,  

2000 

  6. Linde K, 
Jonas 
WB, 
Melchart 
D, Willich 
S 

"The methodological quality of randomized 
controlled trials of homeopathy, herbal 
medicines and acupuncture" 

Int J Epidemiol 
30 (3): 526–31 

2001 

  7. Ernst E "Is homeopathy a clinically valuable 
approach?", 

Trends 
Pharmacol Sci 
26 (11): 547–8, 

2005 

  8.  Legal Status of Traditional Medicine and 
Complementary/Alternative Medicine: A 
Worldwide Review, 

WHO 2001 
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1. Наслов на наставниот предмет ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ 

2. Код / 

3. Студиска програма Магистерски студии пп фитптерапија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Фармацевтски факултет, УКИМ, Скппје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втпр циклус 

6. Академска година / семестар 1 гпд. (избпрен) 
1 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 
2 

8. Наставник Сите наставници вклушени вп изведуваое на 
наставата 

9. Предуслов за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетиции) 

Ппдгптпвка на студентите за сампстпјна наушнпистражувашка рабпта. 
 

11. Содржина на предметната програма 

Впвед вп наушнпистражувашка рабпта. Преглед на литературата и систематизираое на 
ппдатпците пд литературата. Задаваое на ппределена задаша, дефинираое на цел, 
метпдплпгија за рабпта, ппставуваое на експериментални услпви, израбптка, средуваое на 
резултатите пд експерименталната рабпта, дискусија на дпбиените резултати. Пищуваое на 
индивидуалнипт прпект вп зададен фпрмат. Презентација на индивидуалнипт прпект.  

 
Очекувани резултати: 
Стекнуваое на пптребни предзнаеоа и вещтини за сампстпјна наушнпистражувашка рабпта какп 
щтп се спгледуваое на прпблемпт (задашата), сппдветен преглед и пбрабптка на литературата, 
ппставуваое на рабптна цел, дефинираое на метпдплпгијата на рабптата, ппставуваое на 
експерименпт, изведуваое на експериментпт, пбрабптка и дискусија на дпбиените резултати и 
презентација на истите. 
 

12. Методи на учење 

Контакт часови, самостојни задачи, проејктна задача, презентација. 

13. Вкупен расположлив фонд на време  

14. Распределба на расположливото време Кпнтакт шаспви:   6 
Сампстпјни задаши:   10 
Прпектна задаша:   10 
Ппдгптпвка за прпектна задаша: 10 
Презентација на прпектпт  2 
Вкупнп:    38 
Дпмащнп ушеое:   20 
Сѐ вкупнп:    60 
 

15. Форми на наставни активности 15.1. Предавања-теоретска 

настава (консултации) 

   6 часови 

  15.2. Бежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

  / часови 

16. Други форми на наставни активности 16.1. Проектни задачи   10 часови 

  16.2. Самостојни задачи   10 часови 

  16.3. Домашно учење 

(подготовка на проектната 

задача) 

  20 часови 



17. Начин на оценување  

 17.1. Тестови          / бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект (презентација/ писмена и 

усна) 

          70 бодови 

 17.3. Активност и учество           30 бодови 

  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 
нема 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македпнски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
/ 

22. Литература Целпкупна литература предлпжена за изведуваое 
на наставата и пригинални научни трудпви пд 
сппдветна прпблематика 

  Задолжителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.1. 1.     

  Дополнителна литература 

  Ред. 

број. 

Автор Наслов Издавач Година  

 22.2. 1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


