
1. Наслов на наставниот предмет НЕВРОЛОГИЈА СО 
НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА 

2. Код ДФ-218 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 
физиотерапевт 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра по Неврологија 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Втора/III 7. Бр.на 

ЕКТС 

кредити 

5 

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

Никодијевиќ 

*наставата ја изведуваат сите членови на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување во втора 

година 

10. Цели на предметната програма: 
• да се запознаат со клиничка слика, 

• дијагностички и терапевски можности на начести невролошки заболувања со 

посебен остврт на крвни садови, 

• дегенеративни заболувања, 
• тумори на мозок како и за повреди и функционални нарушувања. 

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава: 

• пристап кон болен со невролошко нарушување(анамнеза, физикален преглед, 

дијагностички процедури); 

• невротрансмисија(неврофизиологија); 

• електродијагностичка евалуација на периферен нервен систем; 

• болка; 

• главоболка; 

• дусфункција на церебрални лобуси( афазија, апраксија, агнозија, аннезија); 

• епилепсија; 

• цереброваскуларни заболувања; 

• тумори на мозок; 

• дисфункција на кранијални нерви; 

• нарушување на движење(тремор, дискинезија, м.паркинсон, церебрални и 

спиноцеребрални нарушувања); 

• мултипла склероза; 

• нарушување на боести на рбетен мозок; 

• нарушување и болести на периферен нервен систем и моторен неврон; 

• мускулни нарушувања и болести 

Вежби: 

• вежбање на пристап кон болниот со невролошко нарушување и демонстрација на 

методите на невролошката и неврофизиолошката дијагностика 

12. Методи на учење: предавања, вежби, 

13. Вкупен расположив фонд на време 70 часови 

14. Распределба на распложивото време Теоретска настава 40 часа; практична 

настава 30 часа 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

 

15.2. Вежби, 

Семинари 

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување бодови 

17.1 Тестови мин.-макс. 
Континуирани проверки- 2 45-70 

17.2 Завршен испит нема. Доколку студентот ги положи обата 

колоквиуми се оформува целосна оценка 

17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена) 

 

17.4 Активно учество мин.-макс. 

Теоретска настава 7,5-15 
Практична настава 7,5-15 

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 

Завршен испит:нема. Доколку студентот ги положи обата 

колоквиуми се оформува целосна оценка 

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 од катедра 

2.  

22.2. 
Дополнителна литература 

1.  

 


