
1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОТЕРАПИЈА 
ВО ПЕДИЈАТРИЈА 

2. Код ДФ- 322 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 
физиотерапевт 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Катедра по педијатрија и Катедра по 
физикална медицина 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Трета /VI 7. Бр.на 

ЕКТС 

кредити 

5.5 

8. Наставник проф.д-р Стојка Нацева Фуштиќ и проф. 
д-р Ериета Николиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување во трета 

година 

10. Цели на предметната програма: 

• Студентот се здобива со основни познавања за улогата на физиотерапевтот и 

физиотерапевтските методи што се применуваат во детска возраст 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава 10 часа: 

• ФТ кај новородено и недоносено 

• ФТ кај срцеви и ревматски болести 

• ФТ кај акутни и хронични пнеумопатии 

• ФТ кај деца со метаболни нарушувања 

• ФТ кај деца со невролошки нарушувања 

• ФТ кај деца со хемофилија 

• ФТ кај тешко болно дете 

• ФТ кај примарни имунодефицити 

• ФТ кај малформативни синдроми 

• Проценка на индикации и исплатливост на физијатриско згрижување на дете 

Практична настава 20 часа 

• Процена на функционалниот статус на детето 

• Изготвување на план и спроведување на физиотерапевтските методи кај деца 

со невролошки, конгенитални, мускулно-скелетни, респираторни 

нарушувања 

Пракса (60) часа 

Праксата е задолжителна и се изведува во установи за физиотерапија по водство на 

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

вклучи во сите активности од подрачјето на физиотерапијата во текот на полно работно 

време, при што води дневник за своите активности. 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, пракса 

13. Вкупен расположив фонд на време 165 часа 

14. Распределба на распложивото време Теоретска настава: 10 часа 

Практична настава: 20 часа 

Пракса: 60 часа 

Самостојно учење: 75 часа 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

10 часа 

15.2. Вежби, 
Семинари 

20 часа 



16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса 60 часа 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17. 

1 

Тестови мин.-макс. 

Континуирани проверки една 25 - 40 

Завршен испит 

17. 

2 

Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена / усна) 

мин.-макс 

17. 

3 

Активно учество мин.-макс. 

Теоретска настава 5 - 10 

Практична настава 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

Теоретска настава 5-10 

(Вежби) 10-20 

Пракса 5 - 10 

Тест 1 25 - 40 

Практичен испит 15 - 20 

  

19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската 

настава, и практичната настава за да пристапи на 

континуираната проверка. Проверката на знаења ( 

колоквиум) е писмена и се изведува по завршувањето на 

предавањата и вежбите. Практичниот дел на испитот се 

изведува по завршување на праксата и се состои во 

проверка на практичните знаења, оценка на дневникот 

што го води студентот и оценка на однесувањето и 

ангажманот на студентот. Оценката за целокупниот испит 

се добива според табелата за оценки, а врз основа на 

збирот на бодовите добиени од активности, вклучувајќи 

ги и континуираните проверки и практичниот дел на 

испитот. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Присуство на студенти и интерактивно учество во 

наставата и вежбите 

22. Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

 Авторизирани предавања 

од катедрата 

   

     

 


