
1. Наслов на наставниот предмет ИНФЕКТОЛОГИЈА 
2. Код  ОМ- 412 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ- Медицински факултет 
Катедра по Инфектологија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Четврта/VII 
 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

7 

8. Наставник Раководител на катедрата проф д-р Ирена 
Топузовска Кондова 
*наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по Инфектологија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот Исполен улов за упис во VII семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Студентот да ги научи и совлада вештините во рамки на рационалната дијагноза, 

современото лекување и превенција на инфективните болести. 
 Студентот да се оспособи рационално клинички да проценува и лекува 

инфективни болести и фебрилни состојби во различни, најчесто очекувани 
ситуации.  

11. Содржина на предметната програма:  
Теоретска  настава: 
 Општ дел: дефинирање на поимот инфекција и антиинфективен имунитет, 

запознавање со патогенезата на инфективните заболувања, принципите на 
дијагностика и принципите на терапија, антиинфективна терапија 
(антибиотерапија, антивирусна терапија, антипаразитарни, антифунгални 
медикаменти, принципи на имунопрофилаксата).  

 Специјален дел: запознавање со основните синдроми со инфективна етиологија, 
запознавање со спрецифични бактериски, вирусни, паразитарни, фунгални 
инфекции и инфекции со приони, основно познавања на инфекции кај посебни 
домаќини, запознавање со важноста за препознавање, спречување и лекување на 
болничките инфекции. 

Практична настава: 
Совладување на клинички вештини и практична примена на стекнатото теоретско 
знаење 

12. Методи на учење:  Интерактивни предавања, вежби/семинари 
13. Вкупен расположив фонд на време 210 часови   
14. Распределба на распложивото време 105 часови предавања и вежби 

  105 часови домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Предавања-

теоретска настава 
45 часови  

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  

Вежби: 60 часови  
 



тимска работа 
16. Други форми на 

активности 
16.1 Проектни задачи часови 
16.2 Самостојни задачи часови 
16.3 Домашно учење 105 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Тестови  

 
                                                                 мин.-макс. 
Континуирани проверки*    бодови        12 – 20 
 
*Континуирана проверка на знаења 
(колоквиум)-1 писмен тест  

1. Општа инфектологија              
(За 10=19-20 бода; За 9=17-18 бода; За 8=15-16 
бода; За 7=13-14 бода; За 6=12 бода) 

 Завршен испит 
 

                                                                 мин.-макс. 
Писмен дел*                       бодови           9 - 15  
Практичен дел**                бодови           9 - 15 
Устен дел***                      бодови         24 – 40 
 
*Писмен дел- тест со содржини од специјална 
инфектологија. 
(За 10=14,5-15 бода; За 9=13-14 бода; За 8=11,5-
12,5 бода; За 7=10-11 бода;За 6=9-9,5 бода) 
**Практичен дел (според каталог на 
вештини):  преглед на пациент, дијагноза, 
диференцијална дијагноза, терапија                                                                             
(За 10=14,5-15 бода; За 9=13-14 бода; За 8=11,5-
12,5 бода; За 7=10-11 бода;За 6=9-9,5 бода) 
***Устен дел  (интегративен)- 4 прашања на 
кои се испрашува интегративното знаење кое е 
битно за разбирање на целината на предметот и 
медицинската практика                                                                                                                 
(За 10=38-40 бода; За 9=35-37 бода; За 8=32-34 
бода; За 7=28-31 бода;За 6=24-27 бода) 
 
Студентот е должен да освои минимум  од 
предвидените бодови за секој дел од испитот 
посебно за да можат да му бидат впишани 
бодовите за завршен испит. Во спротивно, 
испитот се смета за неположен. 

17.2 Семинарска 
работа/проект 
(презентација: писмена и 
усна) 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи         бодови    
 

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава*                  бодови        1 – 2,5    
Практична настава**               бодови        5 – 7,5 
 
*Присуство на теоретска настава 



   51%-60% 1 бод 
   61%-70% 1,5 бода 
   71%-85% 2 бода 
86%- 100% 2,5 бода 
 
** практична настава :  
Присуство- 0.2  бода   
Колоквирање на вежба- 0.3 бода 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет)  Ф 
од 60 до 68 бода 6 (шест)  Е 
од 69 до 76 бода 7 (седум)  Д 
од 77 до 84 бода 8 (осум)  Ц 
од 85 до 92 бода 9 (девет)  Б 
од 93 до100 бода 10 (десет)  А 

19. Услов за потпис и 
полагање на завршен 
испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови. 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да ја 
положи предвидената континуирана проверка 
(колоквиумот од општа инфектологија) при што во 
испитната сесија прво ја полага неположената 
континуирана проверка (колоквиумот од општа 
инфектологија), а потоа пристапува на завршен испит. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираната проверка и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 
наставниците и соработниците кои учествуваат во 
изведувањето на наставата  

22. Литература 

22.1 

Задолжителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Џонатан Коен, 
Вилијам Џ. 
Паудерли 

Инфективни 
болести, том 1 и 2 

Табернакул 2012 

2 Димитриев 
Димитар, 
Ивановски 
Љубомир, 
Миленковиќ 
Звонко, Груневска 
Виолета, Кондова 
Топузовска Ирена, 
Стојковска 
Снежана 

Инфективни 
болести  

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет, 
Скопје,  
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