
1. Наслов на наставниот предмет КУТАНИ ПРОМЕНИ КАЈ СИСТЕМСКИТЕ 
БОЛЕСТИ  

2. Код  ОМ-И-62 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 
Катедра по Дерматовенерологија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Четврта/VIII 
 

7 Број на 
ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник  Доц. д-р Сузана Николовска 
*наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по Дерматовенерологија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот Потпис од предметот дерматовенерологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Студентот ќе стекне знаење за различните типови на кутани промени кои 

укажуваат на постоење на системска болест 
 Студентот ќе има вештини да ги препознава и дефинира кутаните промени 

асоцирани со системска болест  
 Студентот ќе има вештини да креира логична секвенца за менаџмент на 

асоцираната системска болест според типот на кожните промени 
 Студентот ќе биде свесен за важноста на познавањето на кожните промени кои се 

маркери за системска болест кај пациентот 
 Студентот ќе биде свесен за потребата од интердисциплинарна соработка со 

другите специјалности  
11. Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава: 
 Кутани промени кај ендокринолошките заболувања 
 Кутани промени кај хематолошките заболувања 
 Кутани промени кај заболувањата на ГИТ 
 Кутани промени кај нефролошките заболувања 
 Кутани промени кај кардиолошките и белодробните заболувања 
 Кутани маркери на малигномите на внатрешните органи 

Практична настава: 
Совладување на вештини за препознавање и менаџирање на пациентите со кожни 
промени кои укажуваат на асоцирана системска болест. 

12. Интерактивни предавања, вежби  (учење базирано на проблем) и изработка на 
семинарски труд 

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови   
14. Распределба на распложивото време  
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Предавања-

теоретска настава 
3  часови  



15.2 Вежби клинички,  
семинари,  
тимска работа 

Вежби: 6 часови  
Семинари 6 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи / 
16.2 Самостојни задачи / 
16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Тестови  

 
/ 

 Завршен испит 
 

/ 

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

                                                                мин.-макс 
Семинарски  работи        бодови             40 - 60 
 

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови        10 - 20   
Практична настава                 бодови        10 – 20 

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 и практичната настава и да освои минимум 
бодови. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, вклучително и изработка на семинарски труд. 

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 Клаус Волф, 
Ричард Ален 
Џонсон 

Фицпатриков Атлас 
во боја и краток 
преглед на клиничка 
дерматологија, превод 
на 6. издание 

Магор, 
Скопје 

2009 

2 Tony Burns, 
Stephen 

Rook’s text book of 
dermatology 

Wiley-
Blackwell 

2010 



Breathnach, Neil 
Cox, Christopher 
Griffiths 

3 Анчевски А., 
Гоцев Ѓ, 
Павлова Љ., 
Петрова Н. 

Дерматовенерологија Култура, 
Скопје 

2005 

22.2 Доплнителна литература 
 


