
1. Наслов на наставниот предмет ФОНИЈАТРИЈА 

2. Код  ДЛ - 215 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

логопед 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

УКИМ – Медицински факултет 

Катедра по оториноларингологија 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Прв студии 

6. 

 

Академска година/семестар 

 

Втора/IV 7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф.д-р Никола Николовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма: 

Да ги совлада основните поими , поделба и значење на фонијатријата  во вербалната 

комуникција. 
 

11. Содржина на предметната програма: 

Теоретска настава (30 часа) 

• Вовед – фонијатрија како посебна медицинска гранка 

• Анатомски структури кои учествуваат во формирање на гласот 

• Физиолошки карактеристики на гласот  

• Клинички аспекти на нарушувањата на гласот 

• Типови на нарушувања на говорот и на изговорот 

• Дизартрија 

• Дијагностички методи во фонијатриајта  

Практична настава (15 часа) 

Приказ на случаи од аспект на нарушен глас и говор. 

 Пракса (15 часа) 

• Ендоскопски преглед 

• Перцептивна евалуација на гласот 

• Принцип на стробоскопија 

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

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на распложивото време 60 часа предавања,вежби, пракса. 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

30 часа 

15.2. Вежби,  

Семинари 

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса 15 часа 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    

17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс. 

Континуирана проверка на знаење-   24-40                                             

писмено 

 

17.2 Завршен испит    Писмен тест                                мин.-макс.                               

                                                           24-40 

 

17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)  

                                                                мин.-макс. 

 



17.4 Активно учество                                                           мин.-макс.          

Теоретска настава                            6-10               

Вежби                                                6-10 

Пракса                                                6-10                  

 

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 

За да добие потпис, студентот треба да освои минимум 

бодови од посета на теоретска , практична настава  и 

пракса. 

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 

Студентска анонимна евалуација за предметот, 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата. 

22. Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

1. Авторизирани предавања 

22.2. 
Дополнителна литература 

1.  

 


