
1. Наслов на наставниот предмет 
СОЦИОЛОГИЈА НА ЗДРАВСТВО 

2. Код ДФ - 329 

3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

физиотерапевт 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филозофски факултет, Институт по 

филозофија 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 

Прв циклус 

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

ЕКТС 
кредити 

1 

8. Наставник Проф.д-р Бранислав Саркањац 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнет услов за запишување на трета 

година 

10. Цели на предметната програма: 
Да ги запознае релевантните и актуелни концепти на полето на социологијата на 

здравството и здравствената нега 

11. Содржина на предметната програма: 
 

Теоретска настава и семинари: 

• Социологија на медицината-услови и причини за настанување 

• Предметот на социологијата на медицината 

• Методи на социологија на медицината 

• Односот на социологијата на медицината и сродните науки 

• Основни содржини и категории на социологија на медицината 

• Дефиниции и концепти за болеста 

• Субјективни аспекти и компоненти на болеста 

• Ментално здравје и ментална болест од филозофско-социолошки аспект 

• Социолошки карактеристики на луѓето коишто работат во здравството, 

нивните односи со другите и меѓу себе 

• Барање и користење на здравствените услуги 

• Социолошки карактеристики на здравствена нега 

12. Методи на учење: Предавања, семинари 

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

10 часа 

15.2. Вежби, 

Семинари 

10 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење  

17. Начин на оценување     бодови 

17.1 Континуирани проверки  

17.2 Завршен испит  

17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена) 

 



17.4 Активно учество 

Вид на активност Бодови 

Теоретска настава*  5-10 

Семинари** 15-30 

Семинарска работа** 40-60 

Вкупно 60-100 

* присуство на теоретска настава: 
51% - 60% - 5 бода; 
61% - 70% - 6 бода; 
71% - 80% - 7 бода; 
81% - 90% - 8 бода; 
91% -100% - 10 бода. 

 

** присуство на семинарите: 
51% - 60% - 1 бод; 
61% - 70% - 2 бода; 
71% - 80% - 3 бода; 
81% - 90% - 4 бода; 
91% -100% - 5 бода. 

** активност на семинарите: 14-25 бода 
 

*** успешност на семинарската работа: 
51% - 60% - 40 бода; 
61% - 70% - 45 бода; 
71% - 80% - 50 бода; 
81% - 90% - 55 бода; 
91% -100% - 60 бода. 

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 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 

22. Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

1. • Костовски С. Саркањац Б. Социологија на медицината. 
Ф илозофски факултет, Скопје, 1999. 

22.2. 
Дополнителна литература 

1.  

 


