
 
 

1. Наслов на наставниот предмет МЕДИЦИНСКА ДИЕТЕТИКА 
2. Код ДА-323 
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ – Медицински факултет Катедра по 
интерна медицина 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар III/VI 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

2.0 

8. Наставник Проф. Др. Љубица Георгиевска-Исмаил- раководител* 
*Наставата ја изведуваат наставници од повеќе катедри 
(интерна, анестезиологија, гинекологија, инфективни 
болести) 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма е запознавање со: 
- Основни хранителни супстанци и продукти 
- Нутритивна процена и пресметување на нутритивни потреби 
- Метаболизам на храна во нормални и посебни услови 
- Посебен режим на исхрана кај одредени заболувања и состојби 
- Алергии, труења, содејство на храна со одредени лекови 

11. Содржина на предметната програма: 
Теоретска настава (30 часа) 
- Општ дел: 

Основи на медицинска диететика, состав на храна и видови исхрана Метаболизам на храна 
Апсорпција, дигестија Здрава 
храна, диети 

- Специјален дел 
Историја и култура на исхраната кај трудница и доилка Исхрана на 
жена во предконцепциски период 
Хормонални и метаболични промени во бременост и лактација Улога на 
постелката во исхрана на фетусот 
Нутритивни потреби во бременост и лактација Телесна 
тежина во текот на бременост 
Посебен режим на исхрана кај трудница и доилка Исхрана на 
новородено дете и доенче 

Семинари (15 часа) 
- Исхрана на новородено, доенче 
- Интерактивни работилници 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на распложивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2. Вежби, 
Семинари 

15 часови 

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 мин.-макс. 

   Прва континуирана проверка: 27 - 45 
(30 прашања: за секој точен одговор се добива по 1,5 бод. 
Минимум 60% точни одговори) 

17.2 Завршен испит мин.-макс. 
Втора континуирана проверка: 27 – 45 
(30 прашања:за секој точен одговор се добива по 1,5 бод. 
Минимум 60% точни одговори) 

 
Комплетен завршен испит: полагање на 
неположената континуирана проверка. 

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена) 

мин.-макс. 

17.4 Активно учество мин.-макс. 
Теоретска настава*: 3 - 5 
Практична настава*: 3 - 5 

* Присуство на мин. 70% часови= 3 Присуство 
на мин. 80% часови= 4 
Присуство на мин. > 90% часови= 5 

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 и практична настава, како и од учество во 
семинари. 

 
Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз 
основа на збирот на бодовите од сите активности и континуираните 
проверки. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски, по потреба англиски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студентска анонимна евалуација за предметот и за сите 
наставници кои учествуваат во изведувањето на наставата 

22. Литература 
 

22.1. 
Задолжителна литература 
1. Мишевска П и сор. Медицинска диететика (ед). Скопје: Медицински факултет, 

2016 

22.2. Дополнителна литература 
1. Авторизирани предавања од наставниците кои го предаваат предметот 
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