
1. Наслов на наставниот предмет ИНФЕКТОЛОГИЈА 
2. Код  МЕД- 412 
3. Студиска програма Општа медицина 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

УКИМ- Медицински факултет 
Катедра по Инфектологија 

5. Степен на образование (прв 
односно втор циклус) 

Интегриран циклус 

6. Академска година/семестар Четврта/VII 
 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

7 

8. Наставник Раководител на катедрата проф д-р Ирена 
Топузовска Кондова 
*наставата ја изведуваат сите наставници  на 
катедрата по Инфектологија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Исполен улов за упис во VII семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 Studentot da gi nau~i i sovlada ve{tinite vo ramki na 

racionalnata dijagnoza, sovremenoto lekuvawe и превенција на 
инфективните болести. 

 Studentot da se osposobi racionalno klini~ki da procenuva i 
lekuva infektivni bolesti i febrilni sostojbi во различни, 
најчесто очекувани ситуации.  

11. Содржина на предметната програма:  
 
Teoretska  nastava: 
 Op{t del: definirawe na poimot infekcija i antiinfektiven 

imunitet, zapoznavawe so patogenezata na infektivnitе 
zaboluvawa, principite na dijagnostika i principite na 
terapija, antiinfektivna terapija (antibioterapija, 
antivirusna terapija, antiparazitarni, antifungalni 
medikamenti, principi na imunoprofilaksata).  

 Specijalen del: zapoznavawe so osnovnite sindromi so 
infektivna etiologija, zapoznavawe so sprecifi~ni 
bakteriski, virusni, parazitarni, fungalni infekcii i 
infekcii so prioni, osnovno poznavawa na infekcii kaj 
posebni doma}ini, zapoznavawe so va`nosta za prepoznavawe, 
spre~uvawe i lekuvawe na bolni~kite infekcii. 

 
Prakti~na nastava: 
Sovladuvawe na klini~ki 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 210 часови   
14. Распределба на распложивото време 105 часови предавања и вежби 

  105 часови домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1 Предавања-

теоретска настава 
45 часови  



15.2 Вежби 
(лабораториски, 
клинички),  
семинари,  
тимска работа 

Вежби: 60 часови  
 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи часови 
16.2 Самостојни задачи часови 
16.3 Домашно учење 105 часови 

17. Начин на оценување                                                                                        бодови 
17.1 Тестови  

 
                                                                 мин.-макс. 
Континуирани проверки*    бодови        12 – 20 
 
*Kontinuirana proverka na znaewa (kolokvium)-
1 pismen test  

1. Op{ta infektologija              
(Za 10=19-20 boda; Za 9=17-18 boda; Za 8=15-16 
boda; Za 7=13-14 boda; Za 6=12 boda) 

 Завршен испит 
 

                                                                 мин.-макс. 
Писмен дел*                       бодови           9 - 15  
Практичен дел**                бодови           9 - 15 
Устен дел***                      бодови         24 – 40 
 
*Pисмен del- тест со содржини од специјална 
инфектологија. 
(Za 10=14,5-15 boda; Za 9=13-14 boda; Za 
8=11,5-12,5 boda; Za 7=10-11 boda;Za 6=9-9,5 
boda) 
**Prakti~en del (spored katalog na ve{tini): 
pregled na pacient, дијагноза, difеренцијална 
dијаgnоза, terapija                                                                                                                             
(Za 10=14,5-15 boda; Za 9=13-14 boda; Za 
8=11,5-12,5 boda; Za 7=10-11 boda;Za 6=9-9,5 
boda) 
***Usмen del  (integrativen)- 4 pra{awa na 
koi се ispra{uva integrativnoto znaewe koe e 
bitno za razbirawe na celinata na predmetot 
i medicinskata praktika                                                                                                                 
(Za 10=38-40 boda; Za 9=35-37 boda; Za 8=32-
34 boda; Za 7=28-31 boda;Za 6=24-27 boda) 
 
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: 

                                                                мин.-макс 
Семинарски  rabotи         бодови    
 



писмена и 
усна) 

17.3 Активно 
учество 

                                                                 мин.-макс. 
Теоретска настава*                  бодови        1 – 2,5    
Практична настава**               бодови        5 – 7,5 
 

*Prisustvo na teoretska nastava 
   30%-50%    1 бод 
   51%-70%    2 бода 
  71%-100%   2,5 бода 
 
** prakti~na nastava :  
Prisustvo- 0.2  bodа   
Kolokvirawe na ve`ba- 0.3 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, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови. 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да ја 
положи предвидената континуирана проверка (колоквиумот 
од општа инфектологија) при што во испитната сесија прво 
ја полага неположената континуирана проверка 
(колоквиумот од општа инфектологија), 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, континуираната проверка 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 Џонатан Коен, Вилијам 
Џ. Паудерли 

Инфективни 
болести, том 
1 и 2 

Табернакул 2012 

2 Димитриев Димитар, 
Ивановски Љубомир, 
Миленковиќ Звонко, 
Груневска Виолета, 
Кондова Топузовска 
Ирена, Стојковска 

Инфективни 
болести  

Универзитет 
"Св. Кирил и 
Методиј", 
Медицински 
факултет, 
Скопје,  

2012 



Снежана  

22.2 
Доплнителна литература 
Р.бр Автор Наслов Издавач Година 

1     
 


