
13 Вкупен расположив фонд на време 40 часови 
14. Распределба на распложивото време 40 часови предавања и вежби 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

20 часови 

15.2. Семинари 20 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење 40 часови 

1. Наслов на наставниот предмет ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 
2. Код ДА-128 
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломирана 

акушерка/акушер 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за медицинска етика 
Институт за судска медицина, криминалистеика и 
медицинска деонтологија 

5. Степен на образование (прв односно 
втор циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година/семестар Прва/II . Број на 
ЕКТС 
кредити 

 
1,5 

   8. Наставник Раководител на катедрата за медицинска етика 
проф.д-р Биљана Јанеска 
*наставата ја изведуваат сите  наставници на  катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема услов 

10. Цели на предметната програма: 
 Познавање на основните начела на медицинската етика и хуманитарното право; 
 Да се здобие со способност за препознавање и решавање на етичките дилеми во 

медицината; 
 Да ги спознае компетенциите и одговорноста во својата професија; 
 Да ги развие вештините на комуницирање со пациентите и колегите 

11. Содржина на предметната програма: 
 

Теоретска настава (20 часа): 
 Етика и морал 
 Декларации, конвенции и кодекс на медицинската деонтолгоија 
 Краток преглед на развојот на медицинската етика 
 Основни начела и принципи на медицнската етика 
 Етика и правна одговорност 
 Етутаназија 
 Инфомирана согласност 
 Професионална теајна 
 Етички аспекти на трансплантацијата 
 Етика и гентика 
 Биомедицинско потпомогното оплотување 

Семинарска работа (20 часа): обработка на зададена тема со аргументирање на свој став врз 
основа на основните етички принципи 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања, 
"решавање на проблеми" и "дискусија за случаи", индивидуална семинарска работа 
работа, презентации 
 



17. Начин на оценување        бодови 
17.1 Завршен испит мин.-макс. 

*Писмен дел бодови 80 
 
Студентот е должен да освои минимум од предвидените 
бодови за секој дел од завршниот испит, посебно, за да 
можат да му бидат впишани бодовите за завршниот 
испит. Во спротивно, завршниот испит се смета за 
неположен. 

17.2   

17.3 Семинарска работа/проект 
(презентација: усмена преку 
слајдови) 

    
бодови 

мин. - макс. 
5-10 

17.4 Активно учество мин.-макс. 
Теоретска настава бодови 5 - 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, како и изработка на семинарска работа. 
Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а 
врз основа на збирот на бодовите од сите активности, 
презентации, проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на Студентска анонимна евалуација за предметот, 
 квалитетот на наставата наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата. 
22. Литература 

 
 
 

22.1. 

Задолжителна литература 
1. Карпош Бошковски. Медицинска етика и деонтологија. 

Независно издание,1996 

2. Кодекс на медицинската деонтологија. Лекарска комора на РСМ. 
http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=278 

22.2. Дополнителна литература 
 

http://www.lkm.org.mk/mk/zapis.asp?id=278
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