
1. Наслов на наставниот предмет ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 
2. Код  МЕД-414 
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/VII 
 

7 Број на 
ЕКТС 
кредити 

5 

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

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполнет услов за упис во VII семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Studentot ќе стекне знаење за базичните концепти на градбата, функцијата и 

морфолошките промени на кожата како и за дијагностичките и тераписките 
модалитети во дерматовенерологијата 

 Studentot  ќе стекне знаења за најчестите и ургентните дерматолошки 
заболувања, како  и за сексуално преносливите инфекции 

 Студентот ќе има вештини да ги препознава најчестите и ургентните состојби во 
дерматовенерологијата и за нив да направи дијагностички и рационален тераписки 
протокол 

 Studentot ќе биде свесен за важноста на дерматовенеролошката анамнеза, 
комуникацијата и соработкаta со пациентот и неговото семејство 

 Студентот ќе биде свесен за важноста на превенцијата и промоцијата во 
дерматовенерологијата 

11. Содржина на предметната програма:  
 
Teoretska  nastava: 
 Градба и функција на кожа, морфологија на кожни промени 
 Принципи на терапија во дерматовенерологијата 
 Инфекции и инфестации, СПИ 
 Ургентни состојби во дерматологијата 
 Инфламаторни кожни заболувања 
 Промени на ноктите, косата и пигментацијата 
 Реактивни заболувања на кожата 
 Знаци на системски болести 
 Реакции на медикаменти 
 Неоплазми 
 
Prakti~na nastava: 
Sovladuvawe na klini~kite ve{tini i prakti~na primena na 
steknatoto teoretsko znaewe. 

12. Методи на учење:  Interaktivni predavawa, ve`bi/seminari 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 155 часови   
14. Распределба на распложивото време 80 часови предавања, вежби, семинари 



75 часови домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Предавања-

теоретска настава 
25  часови  

15.2 Вежби клинички,  
семинари,  
тимска работа 

Вежби: 40 часови  
Семинари 15 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи / 
16.2 Самостојни задачи / 
16.3 Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Тестови  

 
                                                                 мин.-макс. 
Континуирани проверки*    бодови     18 – 30 
 
Kontinuirana proverka na znaewa 
(колоквиум):  2 pismeni testa  
Gi pokrivaat site oblasti od 
dermatovenerologijata za koi vo 
kurikulumot e predvidena formativna 
evaluacija na znaeweto. 
 
Studentite od eden kolokvium mo`e da 
dobijat:                  9 - 15 boda   

 Завршен испит 
 

                                                                 мин.-макс. 
Устен дел*                        бодови             25 - 42 
Практичен дел**              бодови               6 - 10 
 
*Usten del  (integrativen)- 2 pra{awa na 
koi се ispra{uva integrativnoto znaewe 
koe e bitno za razbirawe na celinata na 
predmetot i medicinskata praktika                                                                                                                 
(зa 10=33-42 бода; зa 9=31-32 бода; зa 8=29-30 бода; зa 
7=27-28 бода; зa 6=25-26 бода) 
**Prakti~en del:   
(зa 10=10 бода; зa 9=9 бода; зa 8=8 бода; за 7=7 бода; зa 
6=6 бода) 
Studentot e dol`en da osvoi minimum  od 
predvidenite bodovi za sekoj del od 
ispitot posebno za da mo`at da mu bidat 
vpi{ani bodovite za zavr{en ispit. Vo 
sprotivno, ispitot se smeta za nepolo`eн. 

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

                                                                мин.-макс 
Семинарски  rabotи         бодови             1 - 3 
 

17.3 Активно учество                                                                  мин.-макс. 
Теоретска настава*                  бодови       1 - 3    
Практична настава**               бодови      7 – 12 
 
*Prisustvo na teoretska nastava 
30%-50% 1 бод 
51%-70% 2 бода 
71%-100% 3 бода 



 
** prakti~na nastava :  
Prisustvo: 1.2 бода  
Kolokvirawe na ve`ba 1.2 boda 

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 настава, активно да учествува во практичната 
настава и семинарите, и да ги полага континуираните 
проверки. 
За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, 
студентот треба да ја има положено секоја од предвидените 
континуирани проверки со минимум 60% бодови. 
Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните 
проверки, студентот полага комплетен испит (во испитната 
сесија прво ги полага неположените континуирани 
проверки, 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, континуираните проверки 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 Анчевски А., 
Гоцев Ѓ, Павлова 
Љ., Петрова Н. 

Дерматовенерологија Култура, 
Скопје 

2005 

2 Клаус Волф, 
Ричард Ален 
Џонсон 

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

Магор, 
Скопје 

2009 

22.2 

Доплнителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1 Sue Burg, Dinny 
Wallis 

Oxford Handbook 
of Medical 
Dermatology  

Oxford University 
Press 

2011 

2 Томас П. Хабиф Клиничка 
дерматологија, 
превод на 4. 
издание 

Табернакул, Скопје 2004 

 


