
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОТЕРАПИЈА ВО НЕВРОЛОГИЈА 

2. Код ДФ-311 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за 
дипломирани физиотерапевти 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра по Неврологија, Катедра
 по Физикална медицина и 
рехабилитација 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Трета/ V- 

VI 

7. Бр.на 

ЕКТС 

кредити 

9.5 

8. Наставник Раководителот на катедрата Проф.д-р Дијана 

Никодијевиќ 

*наставата ја изведуваат сите членови на 

Катедрата 
и Проф.д-р Eриета Николоиќ-Димитрова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување во терта 

година 

10. Цели на предметната програма: 

• Да ја осознае улогата на физиотерапевтот во рамките на мултидисциплинарниот 

третамн на невролошките болни; 

• Да ги разбере и применува физотерапевските методи кај пациети со невролошки 

нарушувања. 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава: 

• Улогата на физиотерапевтот; 

• профил на невролошки болен; 

• принцип на функционална проценка на мерење на исходи, 

• нарушување на мускулниот тонус и движење; 

• физиотерапевски методи при(цереброваскуларен инсулт,трауматски повреди на 

мозок, повреди на рбетен мозок, кома, повреди и нарушувања на периферни 

нерви, мултипла склероза, паркинсонова болест, ханктонова болест, болести на 

моторен неврон, полиневропатии, нарушувања на мускули); 

• физиотерапевски методи при невролошки страдања кај адулти со почеток во 

детството; физиотерапевски третман на болка; 

• примена на ортопетски помагала во текот на рехабилитацијата на болните со 

невролошки заболувања и повреди. 

Вежби: 

• Обука на физиотерапевтот за примена на кинезитерапијата кај болните со 

невролошки заболувања или сосотојби по спинална, краниоцеребрална или 

повреда на периферни нерви; 

• Обука на физиотерапевтот за примена на ортопетските помагала во текот на 

рехабилитацијата на болните со невролошки заболувања или состојби по 

спинална, краниоцеребрална или повреда на периферни нерви. 

 
 

Практична настава: 
Праксата е задолжителна и се изведува во установи за рехабилитација под водство на 

метор-професор и физиотерапевт одговорен за тој оддел.Студентот е должен да се вклу 

чи во сите активности од подрачјето на физиотерапијата во текот на полно работно 
време, при што води дневник за свиоте активности. 



  



12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

30 часа 

15.2. Вежби, 
Семинари 

40 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса 100 часа 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување    бодови 

17.1 Континуирани проверки  
Континуирани проверки -2 
Завршен испит 

мин.-макс. 

25-40 

17.2 Завршен испит  

17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена) 

 

17.4 Активно учество  

Теоретска настава 

Практична настава 

мин.-макс. 

7,5-15 
8-16 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до 59 бода 5 (пет) F 

од 60 до 68 бода 6 (шест) E 

од 69 до 76 бода 7 (седум) D 

од 77 до 84 бода 8 (осум) C 

од 85 до 92 бода 9 (девет) B 

од 93 до 100 бода 10 (десет) A 



19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Студентот е потребно редовно да јаа постеува теоретската и 

практичната настава за да пристапи кон континуираната 

проверка. Проверката на знаењата е писмено и -или усмено. 

Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на 

праксата и се состои од проверка на практичните знаења, 

оценнка на дневникот што го води студентот и оценка на 

однесувањето и ангажманот на студентот. Оценката за 

целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз 

основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, 

вклучувајќи ги и континуираните проверки и практичниот дел 

на испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови( 60 

%) од континуираната проверка и практичниот испит, во 

спортивно, се јавува на комплетен завршен исит. 

Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и/или 

практичен. Се состои од континуирана проверка и/или 

практичен дел на испитот на коишто студентот не освоил 
минимум бодови. 

20. Јазик на кој се 

изведува наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на 

наставата 

 

22. Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања од Катедрата 

2.  

22.2. 
Дополнителна литература 

1.  

 


