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ПРЕДГОВОР

Ш

умарството како типична мулти- и интердисциплинарна наука, според многу
нешта е подложно на влијанието од новите технологии. Речиси да не постои
сегмент од шумарските науки и практики кои немаат директно или индиректно
влијание од и врз новите технологии. За жал, истовремено со оваа технолошка револуција, светот
се соочува со шестото масовно изумирање на живиот свет, а како последица на глобалните
климатски промени, предизвикани од човековите активности низ последните векови. Токму
шумарството и сродните науки, се меѓу најважните области за мегдан меѓу можностите за прогрес
(современите технологии) со реалните опасности од катастрофи (исчезнување на видовите;
намалување на биодиверзитетот; ерозија на земјиштето). Несомнено е дека примената на новите
технологии во шумарството треба да води и кон еволуција на шумарските науки, но и на праксата,
а една од примарните цели на таа еволуција да биде зачувувањето на биодиверзитетот и
зачувувањето на природата. Шумарството мора да го разбереме како еден од малкуте бастиони
кои ѝ остануваат на современата цивилизација, преку кои ќе може да се справи со последиците од
глобалните климатски промени. Оттаму, високо на листата на приоритети, и ургентно, во
шумарските науки и во високото образование во шумарството, фокусот ќе мора да се насочи врз
зачувување и заштита на шумите, како еден од предусловите за генерално зачувување на
биодиверзитетот.
Шумите низ историјата биле главно сметани како објекти кои служат за задоволување на
човековите потреби за гориво и за индустриско дрво. Затоа, фокусот за шумарството бил врз
економските аспекти, главно задоволувани преку „управување со дрвото“. Сепак, заради новите
трендови вниманието се пренасочува и кон шуми кои обезбедуваат широк дијапазон на
економски и социјални користи за луѓето. Тие придонесуваат и за севкупната економија, на пр.
преку вработувања, преку процесирање и трговија на шумски производи и енергија, или преку
инвестиции во шумарскиот сектор. Тука спаѓаат и биодиверзитетот, заштитата на шумските
екосистеми и предели, духовните и рекреативните вредности, нивниот удел во справувањето со
климатските промени, намалувањето на сиромаштијата и руралниот развој. Одржувањето и
унапредувањето на овие функции е интегрален дел од одржливото управување со шумите.
Програмата за зачувување на природата на Македонија (ПЗП), во рамките на своите
активности за постигнување поголема застапеност на теми од биолошката разновидност во
наставната програма на Шумарскиот факултет во Скопје, беше одлична и добро искористена
можност за заедничка и координирана работа на наставниот кадар на нашиот факултет и нивните
колеги од Бернскиот Универзитет за применети науки од Швајцарија. Во рамки на оваа соработка
беа променети и унапредени наставните содржини на Шумарскиот факултет во Скопје, со
вметнување поглавја и/или делови во наставната програма, со поголема застапеност на теми од
областа на биолошката разновидност. Преку овој проект, се задоволи еден од основните
принципи на современото високо образование - постојаното прилагодување на наставните
програми, како и на содржините на одделни наставни дисциплини. Јас искрено се надевам дека
реализацијата на оваа активност во рамки на ПЗП е само мал исчекор на Шумарскиот факултет со
кој се отпочнува долготраен период на прогрес во однос на прилагодување и фаќање приклучок
со светските трендови, како во шумарските науки, така и во високото образование. Освен тоа,
конструктивните промени во наставните програми се одлична основа за претстојниот процес на
акредитација.

Проф. д-р Кирил Сотировски,
В. д. декан на УКИМ - Шумарски факултет во Скопје
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PREFACE

F

orestry, as a typical multi- and interdisciplinary science, by many means is susceptible to
the impact of new technologies. There is practically no segment in forest sciences and
practices, which is not directly or indirectly impacted by, or itself impacts, new
technologies. Unfortunately, simultaneously with this technological revolution, the world is faced with
the 6-th mass extinction event of species, mainly caused by global climate change, in turn caused by
human activities in the last centuries. Forestry in particular, and the related sciences, are amongst the
most important fields for confrontation between the possibilities for progress (new technologies) and
the realistic risks of catastrophes (extinction of species; decrement of biodiversity, soil erosion). It is
without doubt that application of new technologies should also lead towards the evolution of forestry
sciences and practices, and one of the primary goals of that evolution should be the preservation of
biodiversity and nature conservation. We must envision forestry as one of the few remaining bastions of
modern civilization, through which we can confront the consequences of global climate change. Hence,
high on the list of priorities, and urgently, in forestry sciences and in higher education in forestry, the
focus must be directed on preservation and protection of forests, as one of the preconditions for
preservation of biodiversity in general.
Forests throughout history have been perceived as objects which served to satisfy human needs for fuel
and for industrial wood. Thus, the main focus of forestry was the economic aspect, usually fulfilled by
“tree” management. However, because of new trends the focus has shifted towards forests which
provide a wide range of economic and social benefits to humankind. These include contributions to the
overall economy – for example through employment, processing and trade of forest products and
energy – and investments in the forest sector. They also include biodiversity, hosting and protection of
sites and landscapes of high cultural, spiritual or recreational value, their contribution to tackling climate
change, reduction of poverty, rural development. Maintaining and enhancing these functions is an
integral part of sustainable forest management.
The Nature Conservation Programme in Macedonia (NCP) in the frame of its activities for broadening
the representation of biodiversity related themes in the curriculum of the Faculty of Forestry in Skopje,
was an excellent, and well used opportunity for joint and coordinated work of our lecturers and their
colleagues from the Bern University of Applied Sciences, Switzerland. During this cooperation, the
contents were changed in a number of disciplines and developed by insertion of chapters and/or parts in
the curricula, achieving a broader representation of biodiversity topics and social aspects of sustainable
forest management. Through this project, we achieved one of the basic principles of modern higher
education – perpetual adjustment of the curricula, as well as the contents of particular educational
disciplines. I honestly hope that the realization of the project is only a small stride of the Faculty of
Forestry in Skopje by which a lasting period of progress regarding adaptation to, and connection with,
world trends, both in forestry sciences, as well as in higher education. Additionally, the constructive
changes in the curricula are an excellent basis for the upcoming process of accreditation.

Prof. Dr. Kiril Sotirovski,
acting Dean of UKiM Faculty of Forestry - Skopje
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ОБРАЌАЊЕ ОД КООРДИНАТОРОТ НА ПРОЕКТОТ ЗА УКИМ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

В

о рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија (ПЗП),
Шумарскиот факултет – Скопје, УКИМ имаше можност во период од неколку години
со поддршка од Бернскиот Универзитет за применети науки од Швајцарија да
работи посветено на подобрување на наставните програми во насока на зголемување на обемот
на теми за биолошка разновидност како и за воведување на најновите практики во шумарството
како наука. Во процесот, професорите имаа можност да се запознаат со наставните програми на
повеќе шумарски факултети од Европа со акцент на областите поврзани со биолошката
разновидност и зачувувањето на природата. Притоа се овозможи во наставните програми на
Шумарскиот факултет – Скопје, УКИМ да се внесат поважните аспекти на биолошката
разновидност, зачувувањето на природата, другите функции на шумата, новите пристапи во
одгледувањето на шумите како и воведување на елементите на екосистемскиот пристап во
управувањето со шумите и пејзажите. Преку овие промени, сметаме дека најголема корист ќе
имаат идните студенти, најмногу заради приближувањето на програмите кон најновите трендови
во современото европско шумарство, не само од научен туку и од практичен аспект. Современите
теми и пристап се на некој начин и гаранција за поголема атрактивност на севкупната наставна
програма, и тоа на сите три насоки на УКИМ ШФ во Скопје.
Преку одржаните блок предавања и теренската настава во соработка со колегите од
Бернскиот Универзитет за применети науки од Швајцарија се овозможи пренос на искуства во
областа на заштитата на природата и зачувување на биолошката разновидност, кои во изминатиот
период биле помалку застапени во наставната програма на ШФ. Со реализацијата на овие
предавања во брегалничкиот регион како студентите така и професорите имаа можност да се
запознааат со класификацијата на шумите во Швајцарија со високи вредности за биодиверзитетот,
шумарската администрација во Швајцарија, партиципативниот пристап во решавањето на
конфликтите во шумарството, примена на голем број мобилни апликации поврзани со
шумарството, пристапот кон шумите од аспект на екосистемски вредности, а не само економски, и
сл.
Директниот производ на проектот го претставуваме во рамките на постоечките
акредитирани курикулуми на трите насоки на УКИМ Шумарскиот факултет во Скопје. Предметните
програми кои претрпеа измени и развој, односно беа прилагодени соодветно на една од целите
на проектот (поголемо учество на теми од областа на биодиверзитетот), се претставени на
англиски јазик и во зелена боја, заради поголема видливост. Преку нив, современите шумарски
практики се доближуваат до идните шумарски инженери, кои во иднина ќе треба умешно и
одговорно да пристапат кон спроведување на принципите на одржливото управување со шумите
и пределите. На крајот од оваа брошура се претставени неколку мини-постери од додипломски и
после-дипломски теми изработени од македонски студенти со поддршка на Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC) и ПЗП во Македонија, со фокус на аспектите на
биодиверзитетот и заштитата на природата и со елементи на екосистемски пристап во
управувањето со шумите и пејзажите.

Проф. д-р Влатко Андоновски,
Координатор на проектот за УКИМ - Шумарски факултет во Скопје

9

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

STATEMENT OF THE PROJECT COORDINATOR FOR UKiM FACULTY OF FORESTRY IN SKOPJE

D

uring the timeframe of the Nature Conservation Programme in Macedonia, the Faculty
of Forestry in Skopje, UKIM, had an excellent opportunity for a period of several years,
and with support of Bern University for Applied Sciences (BFH-HAFL) in Switzerland, to
dedicate their work on improving the curricula regarding biodiversity and introducing novel forestry
practices. During the process, the professors were informed about and gained in-depth knowledge
about study programs at other forestry faculties in Europe, with special attention to aspects of
biodiversity and nature conservation. This enabled several important aspects to be introduced in the
curricula of the Faculty of Forestry in Skopje - biodiversity, nature conservation, other functions of
forests, new approaches in forest cultivation as well as introduction of elements of environmental
approach in forest and landscape management. We are certain that these changes will be most
beneficial for future students, mostly because of the approximation of the study programs to newest
trends in modern European forestry, not only from a scientific, but also from practical aspects. These
contemporary topics and approach are guarantee for bigger attractiveness of the entire curricula, valid
for all three branches at the Faculty of Forestry.
Through the realization of block lectures and field classes in cooperation with colleagues from BFHHAFL, Switzerland, it was possible to transfer experiences and knowledge in the field of nature
protection and conservation of biodiversity, which in the previous period were included to a lesser
extent in the curriculum of the Faculty of Forestry in Skopje. Through the lectures in the Bregalnica
region, students and professors alike, as well as participating forestry engineers had the opportunity to
learn about the classification of forests in Switzerland with high biodiversity values, the administration
of forestry in Switzerland, participatory approach in dealing with conflicts in forestry, use of various
mobile apps related to forestry, approach to forestry from an environmental point of view as opposed to
the economic, etc.
The final product of the project is presented as part of the current accredited curricula on the three
departments of the Faculty of Forestry in Skopje. The particular subjects/programs which underwent
change and development, i.e. were adjusted accordingly to meet one of the goals of the project
(increment of biodiversity related topic and materials), are presented in English and in green color, for
easier notice. It is through these subjects that the current forestry practices are made closer to future
forestry engineers, which will be responsible in the future to skillfully and responsibly approach
execution of the principles of sustainable management of forests and landscapes. At the end of this
brochure are presented a few mini-posters from the undergraduate and postgraduate topics produced
by Macedonian students, and with the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC) and NCP in Macedonia, with focus on aspects of biodiversity and nature protection and with
elements of ecosystem approach in management of forests and landscapes.

Prof. dr. Vlatko Andonovski,
Project coordinator for UKiM Faculty of Forestry in Skopje
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ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Контактни информации

Адреса
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Ул. „16 Македонска бригада“ бр. 1
1000 Скопје
Телефон: (02)3165777 (деканат), (02)3135033 (централа)
Телефакс: (02)3164560
E‐пошта: sumarski@sf.ukim.edu.mk │ Интернет-страница: http://www.sf.ukim.edu.mk

Историјат на Шумарскиот факултет во Скопје
Шумарскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, е основан во 1947 година. Тој воедно е
и правен наследник на Шумарскиот институт во Скопје кој е формиран во 1944 година, а од 1976 година е интегриран со
Шумарскиот факултет во Скопје. Денес тој претставува единствена високообразовна и научноистражувачка институција од
областа на шумарството, пејзажното дизајнирање и екоинженерингот и екоменаџментот во Република Македонија.
Шумарскиот факултет, од основањето во 1947 година, па сè до 1975 година, функционирал како оддел во рамките на
Земјоделско‐шумарскиот факултет во Скопје. Потребата од потесна специјализација и соодветните специфичности
условиле од дотогашниот Земјоделско‐шумарски факултет да се формираат два посебни факултети ‐ Шумарски факултет и
Земјоделски факултет.
Во учебната 1970/71 година е формирана нова насока за образование на високостручни кадри од областа на дрвната
индустрија.
Од 1985 до 1997 година на Шумарскиот факултет постојат две насоки:
‐ Шумарство и
‐ Дрвна индустрија.
Во учебната 1998/99 година, наставата на додипломски студии е организирана во 4 студиски програми:
‐ Шумарство,
‐ Озеленување и унапредување на животната средина,
‐ Механичка технологија на дрвото и
‐ Проектирање и технологија на мебел и ентериер.
Во учебната 2004/2005 год. наставните програми се целосно усогласени и компатибилни со европскиот кредит трансфер
систем (ЕКТС). Студирањето според овие наставни програми трае 8 семестри. По завршување на додипломските студии
кандидатот се стекнува со звањето Дипломиран шумарски инженер, односно Дипломиран инженер по дрвна индустрија.
Во почетокот на 2011 година од Шумарскиот факултет во Скопје се издвојува Институтот за дрвна индустрија и факултетот
продолжува да функционира со 2 студиски програми и тоа:
‐ Шумарство и
‐ Озеленување и унапредување на животната средина
Од учебната 2013/14 на Шумарскиот факултет во Скопје се акредитирани три студиски програми и тоа:
‐ Шумарство,
‐ Пејзажно дизајнирање и
‐ Екоинженеринг и екоменаџмент.
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Организациска структура на Шумарскиот факултет во Скопје
На Шумарскиот факултет, како организациски единици, функционираат 11 катедри.
• Катедра за ботаника и дендрологија
• Катедра за шумарска генетика и облагородување на шумските дрвја и декоративните растенија
• Катедра за семенарство, расадници и подигнување на шумски култури
• Катедра за одгледување на шумите
• Катедра за заштита на шумите и дрвото
• Катедра за ловство
• Катедра за шумарски техники и операции
• Катедра за земјиште и вода
• Катедра за економика и организација на шумарството
• Катедра за уредување на шумите
• Катедра за проектирање и подигање на зелени површини

Наставен кадар
Редовни професори
Д-р Иван БЛИНКОВ, дипл.шум.инж.
Д-р Коле ВАСИЛЕВСКИ, дипл.шум.инж.
Д-р Дана Дина КОЛЕВСКА, дипл.шум.инж.
Д-р Владимир МАЛЕТИЌ, дипл.шум.инж.
Д-р Стерја НАЧЕСКИ, дипл.шум.инж.
Д-р Никола НИКОЛОВ, дипл.шум.инж.
Д-р Јасминка РИЗОВСКА АТАНАСОВСКА, дипл.шум.инж.
Д-р Панде ТРАЈКОВ, дипл.шум.инж.
Д-р Александар ТРЕНДАФИЛОВ, дипл.шум.инж.
Д-р Јане АЦЕВСКИ, дипл.шум.инж.
Д-р Кирил СОТИРОВСКИ, дипл.шум.инж.
Д-р Љупчо НЕСТОРОВСКИ, дипл.шум.инж.
Д-р Македонка СТОЈАНОВСКА, дипл.шум.инж.

Вонредни професори
Д-р Николчо ВЕЛКОВСКИ, дипл.шум.инж.
Д-р Ирена ПАПАЗОВА-АНАКИЕВА, дипл.шум.инж.
Д-р Здравко ТРАЈАНОВ, дипл.шум.инж.
Д-р Влатко АНДОНОВСКИ, дипл.шум.инж.

Доценти
Д-р Иван МИНЧЕВ, дипл.шум.инж.
Д-р Бојан СИМОВСКИ, дипл.шум.инж.

Стручни соработници
Магдалена ВИГЊЕВИЌ, дипл.шум.инж.
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Студиска програма: ШУМАРСТВО
Основни податоци за студиската програма
Назив на студиската програма
Шумарство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Шумарски факултет во
Назив на предлагачот
Скопје
Траење на студиите
Услови за запишување на студиите

4 години / 8 семестри
Основни услови: во согласност со законските прописи и со актите на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Општи и специфични компетенции

Дипломираниот шумарски инженер на студиската програма Шумарство ги работи
следните работи: одгледување на шуми, уредување на шуми, шумско семенарство,
расадничко производство, подигнување на шумски култури, заштита на шумите, шумските
дрвја и декоративните растенија, заштита на дрвото, изградба и одржување на шумски
патишта, дознака на дрвја за сеча, користење на шуми, транспорт на шумски сортименти,
трговија со шумски производи, проектирање и планирање на хортикултурни објекти, заштита
на природата и околината, одгледување на дивеч и ловно стопанство, управување со шумски
пожари, облагородување на шумските видови дрвја, мелиорација на деградирани шуми и
шикари.

Академски назив кој се стекнува со
завршување на студиите

Дипломиран шумарски инженер по шумарство

р. бр.

План на студиската програма ШУМАРСТВО
Код

Наслов на предметот

Неделен
фонд
П

Семестар 1
1 ШФ101
2 ШФ102
3 ШФ110
4
5

Eкоклиматологија
Ботаника
Математика
Изборен 1
Изборен 2

3
4
2

В
2
3
2

Вкупно
Семестар 2
6 ШФ104
7 ШФ105
8 ШФ106
9 ШФ103
10

Педологија со петрогафија
Геодезија со техничко цртање
Дендрологија
Вовед во градежништво
Изборен 3

4
4
4
3

3
3
3
2
Вкупно

Семестар 3
11 ШФ111
12 ШФ118
13 ШФ114
14 ШФ113
15

Фитоценологија
Механизација во шумарството
Зооекологија и систематика на дивечот
Фитопатологија
Изборен 4

3
3
3
3

2
2
2
3
Вкупно

Семестар 4
16 ШФ119
17 ШФ112
18 ШФ121
19
20

Шумски култури
Ентомологија
Дендрометрија
Изборен 5
Изборен 6

3
3
3

14

ЕКТС

3
3
3

6
6
6
6
6
30

6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
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Вкупно
Семестар 5
21 ШФ123
22 ШФ126
23
24
25
26
001

Одгледување на шумите
Мелиорација на деградирани шуми и шикари
Изборен 7
Изборен 8
Изборен предмет 1 - УКИМ
Изборен предмет 2 - УКИМ
Стручна пракса – есенски аспект

4
3

0

Семестар 6
27 ШФ124
28 ШФ125
29 ШФ122
30
31
002
003

Користење на шумите
Шумски транспорт
Ловство
Изборен 9
Изборен предмет 3 - УКИМ
Стручна пракса – есенски аспект
Феријална пракса – дел 1

4
3
3

Семестар 7
32 ШФ108
33 ШФ173
34
35
36
004

Менаџмент на претпријатија
Многуфункционално стопанисување со шумите
Изборен 10
Изборен 11
Изборен предмет 4 - УКИМ
Феријална пракса – дел 2

3
3

Уредување на шуми
Економика на претпријатија
Заштита на шумите и зелените површини
Изборен 12
Дипломска работа

3
3
4

Семестар 8
37 ШФ127
38 ШФ109
39 ШФ107
40

0
0

0

0

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
24
12
4
3
1

2
2

2
Вкупно
3
3
2

2
2
Вкупно
2
1

2
Вкупно
3
3
2
6
Вкупно

30
6
6
6
6
2
2
2
30
6
6
6
6
2
2
2
30
6
6
6
6
2
4
30
6
6
6
6
6
30

КРЕДИТИ

Задолжителни предмети
Изборни предмети
Изборни предмети – УКИМ
Стручна пракса
Дипломска работа

144
72
8
10
6
Вкупно

15

240
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ШУМАРСТВО - Изборни предмети

код

Неделен
фонд

Наслов на предметот

П

7
8
9
10
11
12
13
14

ШФ120
ШФ156
ШФ164
ШФ117
ШФ170
ШФ168
ШФ172
ШФ171

Зимски семестри - 7 од 14
Хемија
Компјутерски апликации
Топографија
Микробиологија
Отровни, лековити и јадливи растенија
Основи на генетика со облагородување на
растенија
Познавање на дрвото
Заштита на дрвото
Шумско-еколошка политика
Исхрана на растенија
Штетници на шумски видови дрвја
Отворање на шумите
Растеж и прираст на шумите
Користење на други шумски производи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ШФ158
ШФ115
ШФ167
ШФ166
ШФ151
ШФ169
ШФ160
ШФ165
ШФ155
ШФ157

Летни семестри - 5 од 10
Компјутерска графика
Општа и пределна екологија
Урбано зеленило
Биомаса и енергија
Идентификација и производство на печурки
Болести на шумските видови дрвја
Шумска и урбана хидрологија
Геоинформатика
Маркетинг и цени
Ергономија

1
2
3
4
5
6

ШФ154
ШФ150
ШФ153
ШФ159
ШФ152
ШФ161

16

ЕКТС

Семестар

В

2
1
2
2
2

1
2
2
1
2

6
6
6
6
6

1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
3, 5

2

1

6

3, 5

2
2
2
3
2
2
2
2

1
2
2
1
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6

3, 5
3, 5
3, 5, 7
3, 5
5, 7
5, 7
5, 7
5, 7

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
1
2
1
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2, 4
2, 4
2, 4
4, 6
4, 6
4, 6
4, 6
4, 6, 8
4, 6, 8
6, 8
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Студиска програма: ПЕЈЗАЖНО ДИЗАЈНИРАЊЕ
Основни податоци за студиската програма
Назив на студиската програма
Пејзажно дизајнирање
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Шумарски факултет во
Назив на предлагачот
Скопје
Траење на студиите
Услови за запишување на студиите

4 години / 8 семестри
Основни услови: во согласност со законските прописи и со актите на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Општи и специфични компетенции

Дипломираниот инженер на по пејзажно дизајнирање е компетентен да ги
работи следните работи: проектирање и дизајнирање на зелени површини,
подигнување и нега на зелени површини, расадничко производство на
декоративен саден материјал, заштита на шумските дрвја и декоративните
растенија, заштита на дрвото, проектирање и планирање на хортикултурни
објекти, заштита на природата и околината, дизајнирање на пејзажи и решавање
на биотехнички и инжинерски проблеми со користење на современи софтверски
алатки и практики кои ќе овозможат унапредување и одржување на зеленилото и на
неговата функционалност и декоративност.

Академски назив кој се стекнува со
завршување на студиите

Дипломиран инженер по пејзажно дизајнирање

р. бр.

План на студиската програма ПЕЈЗАЖНО ДИЗАЈНИРАЊЕ

Код

Наслов на предметот

Неделен
фонд
П

Семестар 1
1 ШФ101
2 ШФ102
3 ШФ139
4
5

Eкоклиматологија
Ботаника
Цртање и обликување во простор
Изборен 1
Изборен 2

3
4
2

В
2
3
2

Вкупно
Семестар 2
6 ШФ104
7 ШФ105
8 ШФ106
9 ШФ103
10

Педологија со петрогафија
Геодезија со техничко цртање
Дендрологија
Вовед во градежништво
Изборен 3

4
4
4
3

3
3
3
2
Вкупно

Семестар 3
11 ШФ132
12 ШФ117
13 ШФ113
14
15

Цветни култури
Исхрана на растенија
Фитопатологија
Изборен 4
Изборен 5

3
3
3

2
1
3

Вкупно
Семестар 4
16 ШФ128
17 ШФ112
18 ШФ129
19 ШФ133
20

Урбана дендрологија
Ентомологија
Основи на урбанизам
Производство на декоративни растенија
Изборен 6

3
3
2
3

2
3
2
2
Вкупно

17

ЕКТС

6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
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Семестар 5
21 ШФ130
22 ШФ131
23
24
25
26

Историја на парковска уметност
Елементи на пејзажно дизајнирање
Изборен 7
Изборен 8
Изборен предмет 1 - УКИМ
Изборен предмет 2 - УКИМ
Стручна пракса – есенски аспект

3
3

Семестар 6
27 ШФ138
28 ШФ137
29
30
31
005
006

Естетика на пејзажот
Дизајнирање на градини
Изборен 9
Изборен 10
Изборен предмет 3 - УКИМ
Стручна пракса – есенски аспект
Феријална пракса – дел 1

3
3

Семестар 7
32 ШФ136
33 ШФ134
34 ШФ108
35
36
007

Парковски инфраструктурни објекти
Дизајнирање на паркови и зелени површини
Менаџмент на претпријатија
Изборен 11
Изборен предмет 4 - УКИМ
Феријална пракса – дел 2

3
3
3

Подигање и нега на зелени површини
Економика на претпријатија
Заштита на шумите и зелените површини
Изборен 12
Дипломска работа

4
3
4

Семестар 8
37 ШФ135
38 ШФ109
39 ШФ107
40

0

0
0

0

0

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
24
12
4
3
1

2
2

2
Вкупно
2
2

2
2
Вкупно
2
2
2

2
Вкупно
2
3
2
6
Вкупно

6
6
6
6
2
2
2
30
6
6
6
6
2
2
2
30
6
6
6
6
2
4
30
6
6
6
6
6
30

КРЕДИТИ

Задолжителни предмети
Изборни предмети
Изборни предмети - УКИМ
Стручна пракса
Дипломска работа

144
72
8
10
6
Вкупно

18

240
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ПЕЈЗАЖНО ДИЗАЈНИРАЊЕ - Изборни предмети

код

Неделен
фонд

Наслов на предметот

П

1
2
3
4
5
6
7

ШФ154
ШФ150
ШФ110
ШФ153
ШФ159
ШФ152
ШФ161

8
9
10
11
12
13

ШФ156
ШФ111
ШФ175
ШФ176
ШФ162
ШФ178

1
2

ШФ158
ШФ115
ШФ163

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ШФ116
ШФ151
ШФ174
ШФ160
ШФ177
ШФ155
ШФ157
ШФ164

Зимски семестри - 7 од 13
Хемија
Компјутерски апликации
Математика
Топографија
Основи на микробиологија
Отровни, лековити и јадливи растенија
Основи на генетика со облагородување на
растенија
Заштита на дрвото
Фитоценологија
Штетници на декоративни растенија
Бонсаи и минијатурни градини
Вовед во шумарството
Цветно аранжирање
Летни семестри - 5 од 10
Компјутерска графика
Општа и пределна екологија
Рекреациско туристички аспекти на шумите и
зелените површини
Пошумување
Идентификација и производство на печурки
Болести на декоративни растенија
Шумска и урбана хидрологија
Применета зооекологија
Маркетинг и цени
Ергономија
Шумско-еколошка политика
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ЕКТС

Семестар

В

2
1
2
2
2
2

1
2
2
2
1
2

6
6
6
6
6
6

1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1,3
3, 5

2

1

6

3, 5

2
3
2
2
2
1

2
2
2
2
1
2

6
6
6
6
6
6

3, 5
3, 5
5, 7
5, 7
5, 7
5, 7

1
3

2
2

6
6

2, 4
2, 4

2

2

6

2, 4

2
2
2
2
2
2
2
2

3
1
2
2
1
2
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6

4, 6
4, 6
4, 6
4, 6
6, 8
6, 8
6, 8
6, 8
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Студиска програма: ЕКОИНЖЕНЕРИНГ И ЕКОМЕНАЏМЕНТ
Основни податоци за студиската програма
Назив на студиската програма
Екоинженеринг и екоменаџмент
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Шумарски факултет во
Назив на предлагачот
Скопје
Траење на студиите
Услови за запишување на студиите
Општи и специфични компетенции

Академски назив кој се стекнува со
завршување на студиите

4 години / 8 семестри
Основни услови: во согласност со законските прописи и со актите на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Дипломираниот инженер по екоинженеринг и екоменаџмент на животната средина
е компетентен да ги работи следните работи: планирање, користење и
управување со земјишните и водните ресурси, решавање на проблеми од
областа на еколошкиот инжинеринг во врска со почвата и водата, управување
со заштитени шуми, подрачја и предели, оптимално користење на природните
ресурси, заштита на биодиверзитетот и природните вредности, проектирање и
изведба на работи за санација на ерозивни земјишта, копови, јаловишта и
други деградирани земјишта со примена на биотехнички и градежни мерки,
да врши оцена на влијанието на шумарските, паркарските и екоинжинерските
активности врз животната средина, планирање и управување со водни
сливови, проектирање и уредување на поројни сливови, подготовка на
еколошки елаборати и студии, екомониторинг и менаџирање на активности
поврзани со животната средина.
Дипломиран инженер по екоинженеринг и екоменаџмент на животната средина

р. бр.

План на студиската програма ЕКОИНЖЕНЕРИНГ И ЕКОМЕНАЏМЕНТ
Код

Наслов на предметот

Неделен
фонд
П

Семестар 1
1 ШФ101
2 ШФ102
3 ШФ110
4
5

Eкоклиматологија
Ботаника
Математика
Изборен 1
Изборен 2

3
4
2

В
2
3
2

Вкупно
Семестар 2
6 ШФ104
7 ШФ105
8 ШФ106
9 ШФ103
10

Педологија со петрогафија
Геодезија со техничко цртање
Дендрологија
Вовед во градежништво
Изборен 3

4
4
4
3

3
3
3
2
Вкупно

Семестар 3
11 ШФ111
12 ШФ140
13 ШФ114
14 ШФ142
15

Фитоценологија
Основи на конзервација на почвата и водата
Зооекологија и систематика на дивеч
Шумска микологија со лихенологија
Изборен 4

3
3
3
3

2
2
2
2
Вкупно

Семестар 4
16 ШФ116
17 ШФ141
18 ШФ115
19
20

Пошумување
Шумска инвертебрата
Општа и пределна екологија
Изборен 5
Изборен 6

2
3
3

3
3
2

Вкупно

20
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6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
6
6
6
6
6
30
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Семестар 5
21 ШФ145
22 ШФ146
23
24
25
26
008

Управување со земјиште, вода и ризици од природни непогоди
Рекултивација на копови, јаловишта и депонии
Изборен 7
Изборен 8
Изборен предмет 1 - УКИМ
Изборен предмет 2 - УКИМ
Стручна пракса – есенски аспект

4
3

Семестар 6
27 ШФ148
28
29
30
31
009
010

Заштита на земјиштето од ерозија
Изборен 9
Изборен 10
Изборен 11
Изборен предмет 3 - УКИМ
Стручна пракса – есенски аспект
Феријална пракса – дел 1

3

Семестар 7
32 ШФ149
33 ШФ108
34 ШФ144
35 ШФ143
36
011

Управување со заштитени подрачја
Менаџмент на претпријатија
Вовед во пределно и просторно планирање
Влијание на активностите врз животната средина
Изборен предмет 4 - УКИМ
Феријална пракса – дел 2

3
3
3
3

Уредување на поројни сливови
Економика на претпријатија
Заштита на шумите и зелените површини
Изборен 12
Дипломска работа

3
3

Семестар 8
37 ШФ147
38 ШФ109
39 ШФ107
40

0
0

0

0

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
24
12
4
3
1

0

3
2

2
Вкупно
2

2
2
Вкупно
2
2
2
2
2
Вкупно
3
3

6
Вкупно

6
6
6
6
2
2
2
30
6
6
6
6
2
2
2
30
6
6
6
6
2
4
30
6
6
6
6
6
30

КРЕДИТИ

Задолжителни предмети
Изборни предмети
Изборни предмети - УКИМ
Стручна пракса
Дипломска работа

144
72
8
10
6
Вкупно

21
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р. бр.

Екоинженеринг и екоменаџмент - Изборни предмети

код

Неделен
фонд

Наслов на предметот

П

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ШФ154
ШФ150
ШФ153
ШФ152
ШФ156
ШФ162
ШФ182
ШФ164
ШФ181
ШФ186

1
2
3

ШФ183
ШФ167
ШФ158

4

ШФ163

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ШФ151
ШФ166
ШФ185
ШФ165
ШФ155
ШФ157
ШФ184
ШФ180
ШФ179

Зимски семестри - 5 од 10
Хемија
Компјутерски апликации
Топографија
Отровни, лековити и јадливи растенија
Заштита на дрвото
Вовед во шумарството
Одгледување и заштита на дивата фауна
Шумско-еколошка политика
Одгледување на шуми со посебна намена
Основи на планирање и управување со шуми
Летни семестри - 7 од 13
Геоморфологија со геодиверзитет
Урбано зеленило
Компјутерска графика
Рекреациско туристички аспекти на шумите и
зелените површини
Идентификација и производство на печурки
Биомаса и енергија
Високопланински екосистеми
Геоинформатика
Маркетинг и цени
Ергономија
Заштита на водни екосистеми
Екомониторинг
Агрошумарство во руралниот развој
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Семестар

В

2
1
2
2
2
2
2
2
3
3

1
2
2
2
2
1
2
2
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1, 3
1, 3
1, 3
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5, 7
3, 5, 7
5, 7
5, 7

2
2
2

1
1
1

6
6
6

2, 4
2, 4
2, 4

2

2

6

2, 4

2
2
2
2
2
2
2
2
3

1
2
1
2
2
1
1
2
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4, 6
4, 6
4, 6
4, 6, 8
4, 6, 8
6, 8
6, 8
4, 6, 8
4, 6
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ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ:

ШУМАРСТВО, ПЕЈЗАЖНО ДИЗАЈНИРАЊЕ
ЕКОИНЖЕНЕРИНГ И ЕКОМЕНАЏМЕНТ

SUBJECT PROGRAMMES OF THE CURRICULUM:
FORESTRY
LANDSCAPE DESIGN
ECOENGINEERING AND ECOMANAGEMENT
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Наслов на наставниот предмет
ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА
Код
ШФ101
Студиска програма
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)
Организатор на студиската
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
програма (единица, односно
Шумарски факултет во Скопје
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
Академска година / семестар
I/1
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Никола Николов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да ги подготви студентите од областа на Метеорологијата и
Климатологијата. Поточно, да ја знаат физиката на атмосферата и начинот на настанување на сите
појави во неа (ветер, дожд, облаци и др.). Исто така, да ги остручи студентите да ги обработуваат
податоците добиени од мерењата на одредени елементи, важни за изучуваната струка. И на крај,
сето тоа да се синтетизира и стави во функција на струката која се изучува.
Содржина на предметната програма
Општи поими за атмосферата; Извори на зрачна и топлотна енергија; Загреванје на Земјата и
атмосферата; Воздушен притисок; Водената пареа во атмосферата; Магла и облаци; Врнежи;
Воздушни струења; Инструменти за мерење на одделни петеоролошки појави; Клима, почва и
растение; Обработка на податоците за метеоролошките елементи.
Практична настава: На вежбите студентите ќе се запознаат со инструментите кои служат за
мерење на одредени метеоролошки елементи и начинот на обработка на податоците добиени
од мерењата .

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Теренска настава. Посета на метеоролошката станица во склоп на УХМР.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби со одредени метеоролошки инструменти.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните активности
Предавања-теоретска
30 часа
15.1
настава

Други форми на активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1
17.2
17.3

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
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до 60 бода [(3х60):3]
до 30 бода
до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава).
Услов за положување:
- Добиен потпис,
- Од изработени парцијални испити ( 3х60=180
бода). Сумата се дели со 3 за да се добие просек
Услов за положување е min 33 бод односно min
33 од секој парцијален испит
- Завршен испит ќе се одржува за сите студенти
што се под вкупниот потребен min од 51 бода ( со
потребниот min од предавања, вежби и
познавање на инструмети) или по барање на
студентот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

1.

Николов, Н.

Екоклиматологија

2.

Лазаревски, А.

Климата на
Македонија

Издавач

Година

интерна
скрипта
Култура
Скопје

2011

Издавач

Година

1993

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Бгурчик, П.

Наслов
Шумарска
екоклиматологија

25

Шумарски
факултет Београд

1995
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1.
2.
3.
4.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

БОТАНИКА
ШФ102
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)

Академска година / семестар

I/1

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Доц. д-р Бојан Симовски

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со цитологијата и хистологијата на растенијата, нивната анатомска и морфолошка
градба, основните физиолошки процеси, како и систематиката, екологијата и еволуцијата на
растенијата.
Научените сознанија се применуваат во биолошките дисциплини.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Значење на ботаниката. Настанување и еволуција на животот на Земјата.
Заеднички особини на живата материја. Значењето на растенија во природата и за човекот.
Разлики помеѓу растенијата и животните. Растителна клетка и клеточен циклус. Ткива.
Вегетативни органи. Репродуктивни органи. Опрашување. Оплодување. Расејување и
распространување. Фотосинтеза. Дишење. Воден режим. Растење. Органогенеза. Движења кај
растенијата. Еколошки групи и подгрупи. Корелација помеѓу нивната морфологија и екологија.
Систематика.
Практична настава: Запознавање со цитологијата, хистологијата и анатомијата на растенијата
преку набљудување на водени и трајни препарати од различни растителни делови; запознавање
со морфологијата и систематиката на одделни растителни групи со помош на хербариумски
примероци; теренска настава.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Интерактивни предавања и вежби, набљудување на водени и трајни препарати од различни
растителни делови; запознавање со морфологијата и систематиката на одделни растителни групи
со помош на хербариумски примероци; организирање на теренска настава, изработка на
теренски извештај и проектна задача.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 7 (4+3)/105
време
Форми на наставните
Предавања-теоретска
15.1
60 часа
активности
настава

5.
6.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Други форми на
активности

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

/

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

26

45 часа

/
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30/60+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски и
теренски вежби), изработка на теренски извештај, проектна
задача и хербарски материјал.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два колоквиума / завршен испит) и практичен
дел (хербарски материјал) со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се предвидува
за студентите кои се стекнале само со потпис во индекс / не
положиле преку континуирана проверка и за студентите кои
сакаат да го подобрат успехот постигнат низ континуираната
проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува
наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот
на наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Групче, Р.

Наслов
Ботаника

Издавач
Студентски збор, Скопје

Година
1994

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор

Наслов

1.

Mišić, Lj., Lakušić, R.

Livadske biljke

2.

Šilić, Č.

Šumske zeljaste
biljke

3.

Šilić, Č.

Planinske biljke
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Издавач
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Sarajevo /
Beograd
Zavod za udžbenike, Sarajevo
/ Školjska knjiga, Zagreb /
Vuk Karadžić, Beograd
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Sarajevo /
Beograd

Година

1990

1977

1982
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Ботаника
Botany

2. Код / Code

ШФ102

3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство / Пејзажно дизајнирање / Екоинженеринг и
екоменаџмент
Forestry / Landscape Design / Ecoingeneering and
Ecomanagement

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate, doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

I / 1 (зимски)
(winter semester)

8. Наставник
Lecturer

Доц. д-р Бојан Симовски
Asst. Prof. Dr. Bojan Simovski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции)
Course objectives (competencies)
Запознавање со цитологијата и хистологијата на растенијата, нивната анатомска и морфолошка градба,
основните физиолошки процеси, систематиката, растителната екологија, еволуцијата на растенијата,
значењето на автохтоните растенија за биолошката разновидност но, и заканите од потенцијалната
инвазивност на одредени алохтони видови.
Стекнатото знаење се применува во биолошките дисциплини.
Introduction to cytology and histology of plants, their anatomical and morphological structure, basic
physiological processes, systematics, plant ecology, evolution of plants, native plants as a part of the global
biological diversity as well as threats of certain invasive alien species.
Gained knowledge is applied in biological disciplines.
11. Содржина на предметната програма
Course content
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Значење на ботаниката. Настанување и еволуција на животот на Земјата. Заеднички особини на живата
материја. Значењето на растенија во природата и за човекот. Разлики помеѓу растенијата и животните.
Растителна клетка и клеточен циклус. Ткива. Вегетативни органи. Репродуктивни органи. Опрашување.
Оплодување. Расејување и распространување. Фотосинтеза. Дишење. Воден режим. Растење.
Органогенеза. Движења кај растенијата. Еколошки групи и подгрупи. Корелација помеѓу растителната
морфологија и екологија. Систематика. Ендемски и реликтни автохтони растенија значајни за светскиот
биодиверзитет. Интродуцирани потенцијално инвазивни растенија.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Запознавање со цитологијата, хистологијата и анатомијата на растенијата преку набљудување на водени и
трајни препарати од различни растителни делови. Запознавање со морфологијата и систематиката на
одделни растителни групи со помош на хербариумски примероци. Теренска настава.
THEORETICAL LECTURES
Importance of botany. Occurrence and evolution of life on Earth. Common features of living matter. The
importance of plants for nature and mankind. Differences between plants and animals. A plant cell and the cell
cycle. Tissue. Vegetative organs. Reproductive organs. Pollination. Fertilization. Spreading and colonization.
Photosynthesis. Breathing. Water regime. Growth. Organogenesis. Correlation between plant morphology and
ecology. Distribution. Taxonomy and Systematics. Relic and endemic native plants significant for global
bioiversity. Potentialy invasive alien plants.
PRACTICE CLASSES
Introduction to cytology, histology and anatomy of plants through guided observation of specimens of various
plant parts; Introduction to morphology and systematics of certain plant groups using herbarium exemplars;
Field work.
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12. Методи на учење
Learning Methods
Интерактивни предавања и вежби, набљудување на водени и трајни препарати од различни растителни
делови. Запознавање со морфологијата и систематиката на одделни растителни групи со помош на
хербариумски примероци. Изработка на презентација, изготвување на хербариум/проектна задача,
организирање на теренска настава, изработка на теренски извештај и консултации.
Interactive lectures and exercises, guided observation of specimens of various plant parts; Introduction to
morphology and systematics of certain plant groups using herbarium exemplars; Field work, preparation of field
reports, individual presentation (.ppt) and paper work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

7 (4+3) / 105

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

60 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

45 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

5 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

35 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

15 часови /
hours

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

до 10 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 20 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

до 70 (2х30/60+10)
бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.
Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
Method of monitoring the quality of teaching
Internal evaluations and surveys
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22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
1.

Групче Р.

Наслов
Title

Издавач
Publisher
Студентски збор,
Скопје

Ботаника

Година
Year
1994

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author
1.

Mišić Lj., Lakušić R.

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

Livadske biljke

Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo / Beograd

1990

1977

1982

2.

Šilić Č.

Šumske zeljaste biljke

Zavod za udžbenike,
Sarajevo / Školjska
knjiga, Zagreb / Vuk
Karadžić, Beograd

3.

Šilić Č.

Planinske biljke

Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo / Beograd

4.

Marinelli J. (editor-in-chief)
Маринели Џ.

Plant
Растенија

Dorling Kindersley Ltd.,
London
Младинска книга,
Скопје
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ВОВЕД ВО ГРАДЕЖНИШТВО
ШФ103
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
I\2

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Здравко Трајанов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целите на предметната програма е да ги воведе студентите со проблематиката на: градежните
материјали, конструкциите и објектите кои се среќаваат во праксата на студиската програма.
Содржина на предметната програма
Вовед, цел и задача на предметот; Мерки и мерните системи; Статика (Основни поими и закони);
Кинематика; Динамика; Јакост на материјалите; Основните поими и постапки за разрешување на
стабилноста на еден објект во пракса.
Материјали во градежништвото (Потекло на материјалите, Својства на градежните материјали,
Обработка на материјалите); Каменот како градежен материјал; Дрвото како градежен
материјал; Градежни конструкции; Градежни објекти; Законска постапка за градење на објект;
Планска документација за изградба на објект; Еколошки пристап при гаредњто на објект;
Запознавањесо улогата и функцијата на објектите кои најчесто се среќаваат во праксата.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање (запознавање со теоријата на предметот),
вежби (изработка на елаборат - основни поими и проблеми од статика и јакост на материјалите),
теренски вежби (посета на наоѓалиште за камен, каменолом, склад со градежни материјали и
пилана)
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

55 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби, теренски вежби и
изработка на проект).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит).
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку парцијални испити.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
22.
1

1.
2.
3.

Автор

Трајанов Здравко
Н. Балед
М. Симоновиќ

Наслов
Вовед во
градежништво
(скрипта)
Шумско
градежништво
Техничка механика

Издавач

Година

УКиМ ШФС

2010

УКиМ

1964

Научна книга
Белград

1989

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Б. Дулиќ

Наслов
Статика и јакост на
материјалите
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Издавач
Просветно
дело

Година
1978
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ПЕДОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА
ШФ104
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
I/2

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Коле Василевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со почвите како природно историско тело и како едно од основните
средства за производство во шумарството, како и со матичниот супстрат (геолошка подлога) врз
која се формираат почвите.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Создавање на минералниот и
органскиот дел на почвата, Матичен супстрат (минерали и стени), Минеролошки состав на
почвата, Механички состав, Живи организми и нивно значење, Декомпозиција, Сорптивна
способност, Почвен раствор, Основни физички својства на цврста почва, Вода во почвата, Почвен
воздух, Топлина, Плодност, Педогенетски фактори, Педогенетски процеси, Еволуција на почвите,
Морфологија на почви, Класификација и класификациони системи, Систематика на почвите,
Географија на почвите, Производна способност и заштита на почвите, Литература.

12.

Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лаболаториски вежби, консултации и настава и
вежби на терен.

13.

Вкупен расположлив фонд на
време
Распределба на расположливото
време
Форми на наставните
15.1
активности

14.
15.

16.

17.

Други форми на
активности

160 часа
Број на контакт часови во недела и семестар: (4+3)/105
Предавања-теоретска настава

60 часа

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

45 часа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

30 часа

/

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лаболаториски вежби и теренска
настава и вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
1.
22.
1

Автор
Филиповски., Ѓ.

Наслов
Педологија

2.

Антиќ, М., Јовиќ, Н.,
Авдаловиќ, В.

Педологија за
шумари

3.

Паниќ, Ј.,

Основи на
петрографија

Издавач

Година

МАНУ-Скопје
Универзитет во
Белград,
Шумарски
факултет
Универзитет во
Белград,
Шумарски
факултет

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

1.

Автор

Кириќ, М.,

Наслов

Педологија
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Шумарска педологија со петрографија
Forest Pedology with Petrography

2. Код / Code

ШФ104

3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство / Пејзажно дизајнирање / Екоинженеринг и
екоменаџмент
Forestry / Landscape Design / Ecoingeneering and
Ecomanagement

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

I / 2 (летен)
(summer
semester)

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Коле Василевски
Prof. Dr. Kole Vasilevski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

Undergraduate
7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции)
Course objectives (competencies)
Запознавање на студентите со почвите како природно историско тело и како едно од основните средства
за производство во шумарството, како и со матичниот супстрат (геолошка подлога) врз која се формираат
почвите.
Introducing the students with the soils as a natural historical body and as one of the fundamental means of
production in forestry, but also introducing the subsoil (geological foundation) on which soils are formed.
11. Содржина на предметната програма
Course content
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Создавање на минералниот и органскиот дел
на почвата, Матичен супстрат (минерали и стени), Минеролошки состав на почвата, Механички состав,
Почвен биодиверзитет, Живи организми и нивно значење, Декомпозиција, Просторни и временски
модели на почвениот биодиверзитет, Почвениот диверзитет и процесите на екосистемот, Почвениот
биодиверзитет и динамиката на заедниците, Влијание на загаденоста на почвите врз биодиверзитетот,
Сорптивна способност, Почвен раствор, Основни физички својства на цврста почва, Вода во почвата,
Почвен воздух, Топлина, Плодност, Педогенетски фактори, Педогенетски процеси, Еволуција на почвите,
Еколошко-еволутивната динамика и промените на животната средина, Морфологија на почви,
Класификација и класификациони системи, Систематика на почвите, Географија на почвите, Производна
способност и заштита на почвите, Литература.
Teaching material covers the following topics: Introduction, Creation of the mineral and organic component of
the soil, Subsoil / geological substrate (minerals and rocks), Mineralogical composition of the soil, Mechanical
composition, Soil biodiversity, Living organisms and their importance, Decomposition, Spatial and temporal
patterns of soil biodiversity, Soil biodiversity and ecosystem processes, Soil biodiversity and community
dynamics, Impact of soil contamination on biodiversity, Sorption ability of the soil, Soil solution, Basic physical
properties of solid soil, Soil water, Soil air, Heat, Fertility, Pedogenetic factors, Pedogenetic processes, Evolution
of soils, Eco-evolutionary dynamics and environmental change, Soil morphology, Classification of soils and
classification systems, Systematics of soils, Soil geography, Productive capability and protection of soils,
Literature.
12. Методи на учење: Аудитивно и аудио-визуелно
Learning Methods: Auditory and audio-viually
Наставата се изведува во форма на предавање, лаболаториски вежби, консултации и настава и вежби на
терен.
Teaching is conducted in the form of lecture, lab exercises, consultations and training and field exercises.
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13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

7 (4+3) / 105

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

60 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

45 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

/

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

25 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

30 часови /
hours

17.1. Тестови (парцијални испити)
Tests (partial examinations)

до 60 бодови /
points

17.2. Семинарска работа / Проект
Seminar work / project

до 20 бодови /
points

17.3. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 20 бодови /
points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60 points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70 points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80 points

8 (осум) (C)
(eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90 points

9 (девет) (B)
(nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100 points 10 (десет) (A)
(ten)
19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.
Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкетирање на студенти
Method of monitoring the quality of teaching
Анкетирање на наставници
Надворешна евалуација
Самоевалуација

Surveying of students
Surveying of teachers
External evaluation
Self-evaluation

22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
1.

Филиповски, Ѓ.
Filipovski, Gj.

Наслов
Title
Педологија
Pedology

Издавач
Publisher
МАНУ, Скопје
MASA, Skopje
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2.
Антиќ, М., Јовиќ, Н., Авдаловиќ, В. Педологија за шумари
Antikj, M., Jovikj, N., Avdalovikj, V. Pedology for foresters

Универзитет во
Белград,
Шумарски факултет
University in Belgrade,
Faculty of Forestry

Паниќ, Ј.
Panikj, J.

Универзитет во
Белград,
Шумарски факултет
University in Belgrade,
Faculty of Forestry

3.
Основи на петрографија
Basics of petrography

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

Ќириќ, М.
Kjirikj, M.

Педологија
Pedology

Универзитет во
Белград,
Шумарски факултет
University in Belgrade,
Faculty of Forestry

2.

Plaster, J.E.

Soil Science and Management
(6th edition)

DELMAR, Cengage
Learning, USA

2014

3.

Nardi, J.

Life In the Soil: A Guide for
Naturalists and Gardeners

The University of
Chicago

2007
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ГЕОДЕЗИЈА СО ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ШФ105
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)

Академска година / семестар

I/2

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Иван Блинков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните правила и методи во техничкото цртање, основни
справи и инструменти и методи за геодетски мерења и картирање, Научените сознанија се
применуваат во сите технички-инженерски дисциплини од студиската програма
Содржина на предметната програма
Техничко цртање прибор, техничка документација, технички цртеж, стандарди, формати,
правила , Методи за проектирање: Ортогонално проектирање на различни елементи во 3
проекции ; Конструкции на разни геометриски слики на хартија и на терен
Геодезија (основни поими, основни справи и инструменти, прости мерења, координатни
пресметувања, геодетски мрежи, полигонометрија, нивелман, методи за снимање детал:
линиска, ортогонална и поларна), снимање прост детал на терен, снимање сложен детал на
терен, картирање снимени детали, применета инженерска геодезија, Тотална станица
Практична работа – техничко цртање - изработка разни програми по техничко цртање,
конструкција на прости си сложени геометриски слики на хартија и на терен
Практична работа – Геодезија – пресметување геодетски задачи, работа со инструменти,
мерење со инструменти, снимање и картирање прост детал на терен
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 7 (4+3)/105
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.
2.

Автор

Наслов

Иван Блинков

Геодезија, книга 1

Иван Блинков

Техничко цртање –
интерна скрипта
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Издавач
УКИМ-ШФС

Година
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ДЕНДРОЛОГИЈА
ШФ106
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)

Академска година / семестар

I/2

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Јане Ацевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Дендрологијата (наука за дрвјата) претставува фундаментална наставна содржина. Преку
наставата од овој предмет студентите подетално ги запознаваат шумските видови дрвја и
грмушки од автохтоната дендрофлора и некои стопански значајни шумски видови од алохтоната
дендрофлора. Научените сознанија се применуваат во биолошките дисциплини.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на два дела: Општ и Специјален дел.
Во општиот дел е опфатена материјата во која е даден опис на најважните органи на растенијата
(Морфолошки каректеристики); Поделба на дрвенестите видови според димензиите и хабитусот;
Номенклатура; Распространетост (ареал); Шумски формации на земјината топка и др.
Во вториот, специјален дел се изучуваат дрвенестите видови по систематски ред (според
Тахтаџијан), а со посебен осврт врз следниве каректеристики за секој вид: Систематска
припадност; Географска распространетост (ареал); Морфолошки каректеристики; Размножување;
Еколошки каректеристики; Стопанско значење. Класа голосеменици (Gymnospermae); Класа
скриеносеменици (Angiospermae).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби, теренска
настава, вежби во хербарски и живи збирки (арборетуми, дендропаркови, стакленици и
пластеници) и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 7 (4+3)/105
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30/60+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

/
до 30 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски, лабораториски и
теренски вежби), изработка на теренски извештај и
хербарски материјал.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два колоквиума / завршен испит) и
практичен дел (хербарски материјал) со минимум
освоени 51 бод. Завршниот испит не е задолжителен.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Џеков, С.

Дендрологија

УКиМ ШФС, Скопје

1988

2.

Ем, Х.

Преглед на
дендрофлората на
Македонија

Сојуз на шумарски
инженери и техничари,
Скопје

1967

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
број

22.
2

Автор

Наслов

1.

Ацевски, Ј., Симовски,
Б.

Пакет материјали
по дендрологија

2.

Šilić, Č.

Atlas drveća i grmlja

3.

Idžojtić, М.

Dendrologija – list

4.

Семјуелсон, Л. Џ.,
Хоган, М. Е.

Шумски дрвја-водич
за источниот дел на
САД
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Интерни материјали
Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo / Beograd
Šumarski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu,
Zagreb
ТРИ (превод од
англиски јазик), Скопје

2012
1990

2009

2009
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Академска година / семестар

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ
ШФ107
Ш, П, Е (задолжителен 3 насоки)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
IV/8

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Никола Николов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основната цел на овој предмет е да ги подготви студентите од областа на заштитата на шумите и
зелените површини, и тоа како да се препознаат предизвикувачите и штетите од абиотски,
биотски и антропоген карактер. Како крајна цел е запознавање на студентите со мерките за
заштита од горе наведените фактори.
Содржина на предметната програма
Штети од абиотски фактори и мерки за заштита; Штети од биотски фактори и мерки за заштита;
Фитофармација; Штети од антропоген фактор и мерки за заштита; Климатски промени и
аерозагадување; Заштита на шумите и зелените површини од пожари
Практична настава: На вежбите студентите ќе се запознаат со збирките на глодари и штетите
предизвикани од нив, основите на фитофармацијата и употребата на родентоциди и хербициди,
личната опрема и алатот за гаснење на пожарите на отворен процтор.
Теренска настава. Еднодневна посета на одреден локалитет во Македонија (изборот зависи од
тековната година).
Во склоп на стационарната теренска настава, исто така еден ден, процена на здравствената
состојба на дрвата на локалитетот каде се изведува стационарната теренска настава и изработка
на лаборат. Посета на Градскиот парк во Скопје и Парк Шумата Водно.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби во училница и на терен
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (4+2)/90
време
Форми на наставните
60 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

20 часа

16.3

Домашно учење

40 часа

42

30 часа

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 60 бода [(3х60):3]
до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), изработена
семинарска задача и изработен елаборат.
Услов за положување:
- Добиен потпис,
- Од изработени парцијални испити ( 3х60=180
бода). Сумата се дели со 3 за да се добие просек
Услов за положување е min 33 бод односно min
33 од секој парцијален испит

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

1.

Николов, Н.

2.

Камиловски, М.

3.

Бранко, Б.

Наслов

Издавач

Година

Заштита на шумите и
зелените површини
Прирачник за
заштита на шумите
од пожари

интерна
скрипта
Против
пожарен сојуз
на Македонија
Наша Книга

2011

Издавач

Година

Центар
за
мултидисципл
инарни студии
-Шумарски
факултет
Београд

1994

Фитофармација

1982
1981

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

22.
2
1.

Група Автори

Аерозагадјења и
шумски екосистеми
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

МЕНАЏМЕНТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА
ШФ108
Ш, П, Е
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
IV / 7

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Македонка Стојановска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
-воведување и запознавање на студентот со формите на организација на претпријатијата во
шумарството, озеленувањето и заштитените подрачја; управување и раководење во шумарството
и во озеленувањето како функции на процесот на менаџмент;
-воведување во претприемаштво;
-изработка на бизнис план; CV и мотивационо писмо
-комуникација, преговори и односи со јавност во секторот шумарство,озеленување и заштитени
подрачја.
Содржина на предметна програма
Општо за менџментот како процес; Функции на менаџментот (планирање и организирање);
Функции на менаџментот (координирање, мотивирање, контрола); Менаџерот како личност;
Закон за ЈП и Закон за ТД; Заинтересирани субјекти во шумарството (МЗШВ); Заинтересирани
субјекти во шумарството (ЈП); Заинтересирани субјекти во шумарството (МЖСПП и НАПСШ);
Планирање во шумарството (Стратегија за одржлив развој на шумарството); Комуникација во
шумарството (плус еден час основи за тимска работа); Претприемаштво во шумарството; Бизнис
план, CV, мотивационо писмо.
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75; 30
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби, семинари, тимска
работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

20часа

16.2

Самостојни задачи

20 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработка на проектна задача за добивање на макс. 30
бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Блажо Димитров

2.

Franz Schmithusen

Автор

Наслов

Издавач

Организација во
шумарството и
озеленувањето
Претприемаштво во
шумарството и
дрвната индустрија

УКИМШумарски
факултет
Универзитет у
БеоградуШумарски
факултет

Наслов

Издавач

Година
2007

2008

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

Автор

1.

Бобек Шуклев

Менаџмент 5-то
издание

2.

Македонка
Стојановска

Менаџмент во
шумарство

45

УКИМ –
Економски
факултет
(матерјал за
студенти)

Година
1999

2007
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ЕКОНОМИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА
ШФ109
Ш, П, Е
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
IV/VIII

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Македонка Стојановска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
Наставата по овој предмет има за цел да ги запознае студентите со економските појави, законитости и проблеми од областа на шумарството, озеленувањето и заштитените подрачја, како и со
елементите на репродукција, вложувањата и резултатите од работењето во овие дејности.
Содржина на предметна програма
Предмет, методи и принципи на економиката; Економиката и односот со другите науки; поим и
процес на репродукцијата; Процес на производството и средства за производство; Основни
средства – поим, класификација, амортизација; Обртни средства-поим, класификација, обртање,
нормативни залихи; Трошоци-поим, видови и калсификација; Калкулација на трошоците и цената
на чинењето, Резултати од репродукцијата-вкупен приход, доход, добивка; Утврдување
вредноста на шумите, шумските земјишта и зелените површини; Утврдување на економските
зрелости на шумите; Инвестиции и нивна оправданост.
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:6(3+3)/75;
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
75 часа
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби, семинари, тимска
работа

75 часа

16.1

Проектни задачи

30 часа

16.2

Самостојни задачи

20 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

46

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработка на проектна задача за добивање на макс. 30
бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

22.
1

Автор

Наслов

1.

Блажо Димитров

Економика на
шумарството, Книга
I,II
Економика
шумарства

2.

Р. Сабадин

3.

С. Делик

Основи економике
шумарства

4.

Н.Ранковиќ

Економика
шумарства

47

Издавач

Година

УКИМ-Шумарски
факултет Скопје

2007

Универзитет у
СарајевуШумарски
факултет
Универзитет у
СарајевуШумарски
факултет
Унииверзитет у
БеоградуШумарски
факултет

1997

2011

2004
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

МАТЕМАТИКА
ШФ110
Ш и Е (задoлжителен), П (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Природно-математички факултет во Скопје
Прв
Ш – I/1; Е – I/1
Број на ЕКТС
7.
П – зимски
кредити
Проф. д-р Весна Димитриевска-Ристовска

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е да ги подготви студентите да ги применуваат изучените поими од
геометрија, тригонометрија и виша математика во другите курсеви.
Содржина на предметната програма
Системи линеарни равенки. Детерминанти од втор ред. Крамерови правила. Графичко решавање
на систем од две равенки со две непознати. Елементи од геометрија и тригонометрија: плоштина
и волумен на геометриски тела, поим за функција, тригонометриски функции од остар агол,
тригонометриски функции од произволен агол, графици на тригонометриски функции. Решавање
на косоаголен триаголник. Елементи од виша математика (поим за низа и гранична вредност на
низа, гранична вредност на функција, извод, интеграл).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува преку предавања и аудиториски (теориски) вежби.
Вкупен расположлив фонд на
100 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

20 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

100 бода (2х50)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

17.3

Активност и учество

/
0 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

48

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен писмен и теоретски дел
(два парцијални испита / завршен испит).
Завршниот испит е задолжителен.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Ј. Митевска
В. ЦелакоскаЈорданова
Ѓ. Маркоски

Математика

2.

Ј. Митевска

Тригонометрија

Издавач
Факултет за
земјоделски
науки и храна,
Скопје
ПМФ, Скопје

Година

2006
2002

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

1.

Автор

Robert Moyer
Frank Ayres, Jr.

Наслов

Издавач

Година

Schaum's Outline of
Trigonometry, 4th Ed.
(Schaum's Outline
Series)

The MacGraw-Hill
Comapny

2009
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ФИТОЦЕНОЛОГИЈА
ШФ111
Ш и Е (задлжителен), П (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Ш - II / 3; Е - II / 3
П - зимски
Проф. д-р Јане Ацевски

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Фитоценологијата (наука за растителните заедници) претставува фундаментална наставна
дисциплина. Преку наставата од овој предмет студентите ги запознаваат шумските заедници кои
се распространети во Република Македонија, нивната систематска припадност, флористичкиот
состав, катовата структура, како и распространувањето и прилагодувањето кон одредени
месторастежни услови. Стекнатите сознанија се применуваат во биотехничките дисциплини.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на следниве делови: Морфологија на растителните заедници;
Синекологија; Синдинамика; Синхронологија; Синхорологија; Систематика; Типологија на шумите
и пасиштата (вовед).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби и теренски вежби, теренска настава,
изработка на семинарска работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

40 часа

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 30 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

50

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби),
изработка на теренски извештај.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

22.
1
1.

Ризовски, Р.

Наслов
Фитоценологија со
основи на типологија
на шумите и
пасиштата,
авторизирани
предавања

Издавач

УКиМ ШФС, Скопје

Година

1999

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор

Наслов

Издавач

Година

Интерни материјали

2012

1.

Ацевски, Ј., Симовски,
Б.

Пакет материјали по
фитоценологија

2.

Stefanović, V.

Fitocenologija

3.

Rauš, Đ.

Šumarska
fitocenologija

51

Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo
Šumarski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu,
Zagreb

1986

1987
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ЕНТОМОЛОГИЈА
ШФ112
Ш и П (задолжителен)

Академска година / семестар

II/ 4

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Стерја Начески
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со морфологијата, анатомијата, биологијата нa инасектите, биономијата на одделни
видови штетни и корисни инсекти, штетите кои тие ги причинуваат и мерките и методи за нивно
уништување.
Содржина на предметната програма
Теоретската настава ја сочинуваат два дела (општ и специјален). Во општиот дел се изучуваат
молофрогијата, анатомијата, рaмзаножувањето и развитокот т.е. биологијата на инсектите, а
особено внимание се посветува на нивната екологија, како и типовите оштетувања што ги
причинуваат врз шумските видови дрвја и мерките кои се превземаат за нивно уништување. Во
специјалниот дел- разработени се оддииии морфолошки карактеристики на најзначајните
редови на инсекти од: Поткласа Apterygota (Рeд.: Protura, Diplura, Collembola и Thysanura);
Поткласа Pterygota, Сек. Exopterygota, Odonata, Ephemeroptera, Blattodea, Isoptera, Mantodea,
Dermaptera, Orthoptera, Phasmida Homoptera, Heteroptera, Сек. Endopterygota, Rhaphidioptera,
Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, потоа на одделни фамилии, родови,
како и видови. Кај одделни видови инсекти е разработена нивната биономија, штетност и
значење што го имаат за шумските ексоистеми, како и мерките кои се превземаат за нивно
уништување. Практична настава: Во практичниот дел од Ентомологијата се разработуваат
морфолошки и анатомски прикази на градбата на инсектите, размножувањето и развитокот,
екологијата на инсектите, штетите од инсекти и мерки за уништување, како и морфологија,
биономија и штетност на одделни видови инсекти врз шумите.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањe, лабораториски и теренски вежби, теренска
настава, консултации, вежби на кои се користат скици, цртежи, шематски пиркази, презентации,
жив и препариран материјал од инсекти и разни типови оштетуавања од инсекти.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
Предавања-теоретска
15.1
45 часа
активности
настава

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

35 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х35+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна) (собирање на инсектариум)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
активно учење на видовите шумски инсекти) (максимум 10
бода).
Услов за положување:Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испити (2х35=70 бода) и
практичен дел (препознавање на инсекти и оштетувањамаксимум 10 бода) со минимум освоени 51 бода, а
максимум 80 бода, собирање и изработка на инсектариум
со 60 видови инсекти со максимум освоени 10 бода и
активност и учество во предавање и вежби (редовност) –
максимум 10 бода.Завршниот испит не е задолжителен,

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот
на наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Љупка Хаџи-Ристова

Шумарска ентомологија
1 и 2 дел

1995

Ljubodrag Mihajlovic,

Šumarska entomologija

Шумарски
факултет,
Скопје;
Univerzitet u
Beogradu,
ŠF, Belgrad;

1.

2.

53

2008

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Ентомологија
Entomology

2. Код / Code

ШФ112

3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство/ Пејзажен дизајн
Forestry/ Landscape Design

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет – Скопје
UKIM – Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

II/ 4

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Стерја Начески
Prof. Dr. Sterja Načeski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции)
Course objectives (competencies)
It aims to introduce students to morphology, anatomy, biology of insects, bioecology of certain types of harmful
and beneficial insects, damages caused on forest tree species and the measures and methods that are taken for
their supression.
11. Содржина на предметната програма / Course content
General part: Morphology, Anatomy and Physiology of insects, Biology of insects, Reproduction, Development
and metamorphosis of insects.
Special part: Studying the morphology and systematic of certain species of forest insects of subclass Apterygota,
Ordo.: Protura, Diplura, Collembola, Thysanura); Subclass. Pterygota, sek. Exopterygota – Ordo:Odonata,
Ephemeroptera, Blattodea, Isoptera, Mantodea, Zoraptera, Dermaptera, Orthoptera, Phasmida, Homoptera,
Heteroptera; Sek. Endopterygota, Ord.: Rhaphidioptera, Neuroptera, Red Coleoptera, Fam.: Cicindelidae,
Carabidae, Staphlinidae, Lucanidae, Scarabaeidae,Buprestidae, Elateridae, Ciccindelidae, Lymexylidae, Cleridae,
Anobiidae, Bostrychidae, Meloidae,Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Platypodidae, Scolytidae; Ordo
Lepidoptera, Subordo Microlepidoptera, Fam.: Tischeridae, Gracilariidae, Coleophoridae, Hyponomeutidae,
Tortricidae, Plutelidae, Argyresthiidae, Pyralidae, Cossidae, Sesiidae; Ordo Macrolepidoptera, Fam.:
Geometridae, Acrididae, Noctuidae, Lymantridae, Lasiocampidae, Thaumatopoeidae, Notodontidae, Sphingidae,
Ordo Hymenoptera, Subordo Symphita, Fam.: Pamphiliidae, Tenthredinidae, Cimicidae, Diprionidae, Siricidae,
Subordo Terebrantia, Entomofaga, Grupa Cynipoidae, Subordo Aculeata, Fam.Formicidae, Vespidae, Apidae,
Sphaengidae; Ordo Diptera, Subordo. Nematocera, Fam.: Tipulidae, Cecidomyidae, Subordo Brachycera, Fam.:
Tachinidae, Asilidae, Bombyliidae, Syrphidae, Muscidae.
12. Методи на учење / Learning Methods
Interactive lectures and exercises, guided observation of specimens of various insects; Introduction to
morphology, anatomy, biology, ecology and systematics of pest insects, parasitical and predators insects; Field
research, preparation of field reports, individual presentation (ppt) and paper work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

3+3

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

45 часови /
hours
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16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

16.1 Проектни задачи
Project tasks

10 часови
/ hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

25 часови
/ hours

16.3 Домашно учење
Home learning

35 часови
/ hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

20 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

20 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

60 бодови /
points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода / up to 50 points
Evaluation criteria (points / grade)
од 51 до 60 бода / from 51 to 60 points

5 (пет) (F) (five)
6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70 points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80 points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90 points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100 points 10 (десет) (A)
(ten)
19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
Method of monitoring the quality of teaching

Интерна евалуација и анкети

Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

Internal evaluations and surveys

22. Литература / Literature
22.1. Задолжителна литература / Required Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

Љупка Хаџи-Ристова
Ljupka Hadzi-Ristova

Шумскa ентомологија
Forest entomology

УКИМ – ШФС
UKIM - FOF

1995

2.

Ljuborag Mihajlović
Ljuborag Mihajlović

Šumarska entomologija
Forest entomology

ШФ-Беoград
FF-Belgrade

2008

22.2. Дополнителна литература / Suggested Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

R. Tomov, S. Naceski, I. Papazova,
Marc Kenis ...

Non-indigenous insects and their
Pensoft, Sofia -Moscow
threat to biodiversity and economy in
Albania, Bulgaria and R. of Macedonia

2009

2.

Robert N. Coulson, John A. Witter

Forest Entomology

Wiley-Intersciense
Publication John Wiley &
Sons, New York, Toronto

1984

3.

Moloje Kruniić

Zoologija invertebrate II deo (četvrto
izdanje)

Naučna Knjiga, Beograd

1989
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.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ФИТОПАТОЛОГИЈА
ШФ113
Ш, П (задолжителен)

Академска година / семестар

II / зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Кирил Сотировски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги запознае студентите со основните принципи на фитопатологијата, како и со најважните
заболувања по шумска растителност во Македонија, нивните предизвикувачи и мерките за
сузбивање.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Во основите на шумарската фитопатологија се презентираат
симптоматологијата, механизмите на инфекција на растителните патогени, интеракции помеѓу
растението-домаќин и патогенот, епидемиологија, биологија и репродукција на растителните
патогени, механизми на резистентност на растенијата. Во курикулумот се обработуваат и
основите на систематиката на габите, како и основите на бактериологијата и вирологијата. Исто
така се изучуваат принципите за заштита на растенијата (административни мерки, карантин,
одгледувачки мерки, биолошки мерки) со посебен осврт на користењето фунгициди. Во
специјалниот дел на курикулумот се изучуваат неколку растителни патогени од посебна важност:
Apiognomonia veneta; Armillaria spp.; Cryphonectria parasitica; Fusarium spp.; Heterobasidion
annosum; Microsphaera alphitoides; Melampsora allii-populina; Melampsorella caryophyllacearum;
Ophiostoma ulmi;Phytophthora spp.; Seiridium cardinale. Претставени се и бактериски заболувања
(Agrobacterium tumefaciens, Erwinia spp) како и паразитските растенија Cuscuta spp. и
полупаразитските Viscum album и Loranthus europaeus.
Практична насатава. Со користење препарирани и нативни микроскопски препарати студентите
се запознаваат со основните морфолошки карактеристики на вегетативниот и репродуктивниот
дел на габите. Основните симптоматолошки аспекти се презентираат со цртежи, фотографии или
преку примероци од збирка, а истите методи се користат и при обработувањето на повеќето
видови патогени габи, како и на паразитскиуте и полупаразитските видови растенија предвидени
во курикулумот.
Теренска настава. Посета на локалитети во Македонија со примери на шумски растителни
заболувања, како и на шумски расадници.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби со примероци и во микроскопска сала.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
Предавања-теоретска
40 + 5 часа
15.1
активности
настава
(кабинетска + теренска)
15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
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16.

17.

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

10 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (3х20)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), освоени минимум
60% од бодовите од првиот парцијален испит препознавање на патогените).
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 50% од вториот и 50%
од третиот парцијален испит, односно севкупно минимум
51 бод од парцијални испити (три) или завршен испит.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот
на наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој

22.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

Ушчуплиќ, М. (превод
и обработка на
македонски ,
Сотировски, К., во
соработка со авторот)

Патологија на шумските
и декоративните видови
дрвја

интерна
скрипта

2009

2.

Сотировски, К.

Шумарска
фитопатологија,
(специјален дел - 15
болести).

3.

Сотировски, К;
Папазова Анакиева,
И.

работна тетратка за
вежби

1.
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ЗООЕКОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА
НА ДИВЕЧОТ
ШФ 114
Ш и Е (задолжителен)

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

5.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

8.

Наставник
проф. д-р Владимир Малетиќ
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): ): Проучување на зоологијата и зооекологија на
дивечот и неговото место и значење во екосистемите. Стекнување познавања од законска стручна
и научна класификација на дивечот со неговата морфологија етологија и биоекологија.
Содржина на предметната програма
Основи на општа зоологија; Општи карактеристики на животинските организми; Хистологија и
органологија; Основи на зооекологија (животна средина, еколошки фактори, популација и нејзини
основни карактеристики, биоценоза, односи на исхраната во биоценозите, екосистеми).
Класификација на дивечот (законска, стручна и научна); Морфологија и биоекологија на дивечот
(Mammalia: Artiodactyla, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora; Aves: Gruiformes, Galliformes,
Columbiformes, Charadriiformes, Anseriformes, Ciconiiformes,
Pelecaniformes, Accipitriformes,
Falconiformes, Strigiformes, Passeriformes).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби, теренска настава
и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа

4.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Распределба на расположливото
време
Форми на наставните
активности

15.

Други форми на активности
16.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
II/3

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часа

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.

17.1

70 бода

Тестови

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
Критериуми за оценување
од 71 до 80 бода
(бодови/оценка)
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
17.2

18.
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25 бода
5 бода
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити/завршен испит) и практичен дел
(колоквиум) со минимум освоени 48 бодови.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс/не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред
бр.
1.

Автор
Трпков Б.

Наслов
Ловство

Издавач

Година

УКИМ

1985

Дополнителна литература

22

22.2

Ред.
бр.

Автор

Наслов

1.

M. Androić

Osnovi zooekologije

2.

R. Papović, J. Šapkarev

Animalna ekologija

3.

M. Đukanović

Ekološki izazov
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Издавач
PUŠPO - Zagreb
Naučna knjiga –
Beograd
Elit – Beograd

Година
1970
1985
1991
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ОПШТА И ПРЕДЕЛНА ЕКОЛОГИЈА
ШФ115
Е – задолжителен, Ш и Ф (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Е - II/ 3
Број на ЕКТС
7.
Ш – зимски; П - зимски
кредити
Проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева
Нема

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со главните законитости во биосферата, односите на растенијата,
животните и микроорганизмите кон еколошките фактори, промените и пореметувањата во
копнените и водените екосистеми во Р. Македонија и во светот, влијанието на човекот на
функционирањето и стабилноста на копнените екосистеми и на пределот. Студентите ќе се
стекнат со вештини кои ќе им овозможат следење на состојбите и еколошките фактори во
копнените екосистеми, и пратење на развитокот на пределот
Содржина на предметната програма
Предметот Општа и пределна екологија ги опфаќа основите на екологијата, историскиот развиток
на екологијата и нејзините подгранки, односот и положбата на екологијата кон другите научни
дисциплини, значењето на екологијата за цивилизацијата, глобалните и регионалните еколошки
проблеми. Вовед во екологијата на пределот, поим предел, дефиниција на предел, функција и
промени на пределот, елементи на предел, поим за екосистем, главни типови на екосистеми на
Земјата, биолошки односи, процеси на произведување и разградување во екосистемите,
хомеостатски односи во екосистемот, загрозеност и пропаѓање на екосистемот. Разновидност на
предел, проток на енергија, промени и стабилност на пределот. Типови на биогеохемиски
кружења на материите, еколошки законитости, физикални фактори пресудни за развитокот на
организмите, , односи на организмите на ниво на популација и заедница, типови на интеракција,
односи на видовите во екосистемот. Екологија на свежите води. Екологија на копнените
екосистеми на Земјата, тундра, четинарски шуми на северните подрачја, влажни шуми на
Северна Америка, шуми на умерените подрачја, субтропски лисјарски шуми, пасишта од
умерените подрачја, тропски савани, тропски дождовни шуми, пустини. Влијанието на
земјоделието, шумарството и ловството на природните ресурси. Антропогена екологија,
структура на предел.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби и теренска настава, презентации и
консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски, аудиториски),
15.2
30 часа
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
10 часа
активности
16.2
Самостојни задачи
30 часа
16.3

Домашно учење

60

45 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

до 30 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

22.

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски и
теренски вежби, активно учење).
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испити (2х45=90 бода) и
практичен дел (препознавање на инсекти и активност и
учество во предавање и вежби (редовност) –максимум 10
б.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

/

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

И. Папазова-Анакиева

Наслов

Издавач

Општа и пределна
екологија– интерна
скрипта

Година

2012

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор

Наслов

1.

Wu, J. and R. Hobbs
(eds.)

Key Topics in Landscape
Ecology

2.

Turner, M. G., Gardner,
R. H. and O'Neill, R. V.

Landscape Ecology in
Theory and Practice:
Pattern and Process..
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Издавач

Година

Cambridge
University Press,
Cambridge, UK.

2007

Springer-Verlag,
New York

2001

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Општа и пределна екологија
General and landscape ecology

2. Код / Code

ШФ115

3. Студиска програма
Study Programme

Екоинженеринг и Екоменаџмент / Шумарство / Пејзажен
дизајн
Ecoengineering and Ecomanagement / Forestry / Landscape
Design

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет – Скопје
UKIM – Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

II/ 3

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева
Prof. Dr. Irena Papazova-Anakieva

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции)
Course objectives (competencies)
Students will develop knowledge of basic concepts in ecology and environmental geography, ability to make a
scientific argument and support it with appropriate evidence, and also understanding of the relevance of ecology
to society.
This course will also improve ecological literacy by learning the basic facts, principles and concepts of the field of
landscape ecology
11. Содржина на предметната програма
Course content
The course covers topics in the areas of individual, population, community, and ecosystem ecology, as well as
humanity’s effect on natural systems. Introduction to basic principles of ecology, and the use of these principles
to predict possible consequences and uncertainties associated with human-caused changes in the environment.
We will examine both biotic (living) and abiotic (non-living) elements of the environment that influence the
distribution and abundance of organisms.
Fundamental concepts of landscape ecology which serve as foundations for decision-making and problem solving
in applied fields such as conservation biology, land-use management, and urban planning and development.
12. Методи на учење
Learning Methods
Theoretical classes; practical field and laboratory work, field exercises, visit of forests and national parks; Field
research, preparation of field reports and paper work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

3+2

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

30 часови /
hours
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16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

16.1 Проектни задачи
Project tasks

25 часови
/ hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

30 часови
/ hours

16.3 Домашно учење
Home learning

30 часови
/ hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

20 бодови / points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

20 бодови / points

17.3. Завршен испит
Final exam

60 бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.
Conditions for signature and final exam
Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.
20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

21. Метод на следење на квалитетот на наставата
Method of monitoring the quality of teaching

Интерна евалуација и анкети
Internal evaluations and surveys

22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
1.

И. Папазова-Анакиева
I. Papazova-Anakieva

Наслов
Title
Општа и пределна екологија
(интерна скрипта)
General and landscape ecology
(internal textbook)

Издавач
Publisher
УКИМ – ШФС

Година
Year
2012

UKIM - FOF

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

Wu, J. and R. Hobbs (eds.)

Key Topics in Landscape Ecology

Cambridge University
Press, Cambridge, UK.

2007

2.

Turner, M. G., Gardner, R. H.
and O'Neill, R. V.

Landscape Ecology in Theory and
Practice: Pattern and Process..

Springer-Verlag, New
York

2001
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА
ШФ117
П – задолжителен, Ш - изборен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
П - II / 3
Ш - зимски

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Коле Василевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со природните законитости меѓу растенијата и почвата како основен
медиум од кој тие црпат храна, видовите ѓубрива, како и со процесите на растење, развиток и
плодоносење на растенијата.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Својства на почвата од аспект на
исхрана на растенијата, Минералниот и органскиот дел на почвата како извор за храна на
растенијата, Адсорптивна способност на почвата (хемиска и биолошка), Движење на хранливите
материи во почвата, Плодност на почвата со хранливи макро и микроелементи, Минерални и
органски ѓубрива, Поделба на ѓубривата, Заштита на ѓубривата од губење н ахранливи материи,
Начин на чување на ѓубривата, Фолијарни ѓубрива, Физиолошки активни материи во растенијата,
Теорија за примање јони од почвите, Исхрана на растенијата со макро и микроелементи,
Ѓубрење во расадничкото производство, Фолијарно ѓубрење, Фертиригација,
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, вежби и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: (3+1)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

50 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања и вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор

Василевски, К.,

Наслов
Исхрана на
растенијата
(интерна скрипта)
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Издавач
Интерни
матријали

Година

2006
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ШУМАРСТВОТО
ШФ118
Ш - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
II / 3

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Љупчо Несторовски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната програма од оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со
проблематиката при механизирање на работните процеси во шумарството. Усмерена е кон
специјализирани проблеми кои се јавуваат во технолошките процеси во шумско-стопански
услови, со цел правилно одбирање и одржување на постојните машини и набака на нови,
посовремени и специјализирани машини и орадија во технологијата на подигнување,
одгледување, користење и заштита на шумските комплекси.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Вовед (цел и задача, од рачно до машинско работење, машина и
механизација како поим); Основи на науката за машините (мотиви за механизирање, услови кои
го попречуваат, енергија и форми, законитости); Материјали за конструкција на машините
(конструктивни материјали, обработка, својства, машински елементи); Енергетски, погонски и
работни системи кај машините (МВС, класификација, основни параметри, работен циклус,
конструкција, делови, моторни уреди и системи); Специјални машини и уреди (машини и уреди
за подигање, одгледување и заштита на шуми, машини и уреди за користење на шуми, машини и
уреди за градење и одржување на шумски комуникации).
Практична настава: Запознавање со мерки и мерни системи за движење, сила, работа, енергија и
снага; Познавање на основните материјали во машинството; Писмени вежби за одредување на
карактеристиките на машините (брзински карактеристики на МВС, влечни карактеристики,
стабилност). Составни делови на МВС; Основи на работа на системите на механизираните
средства.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања,дискусија и лабораториски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

45 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски
вежби) со минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два континуирани испити/завршен испит)
со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
22.
1

Автор

Наслов

1.

Стаменковски М.

Мотори и трактори

2.

Таневски Д.

Мотори и трактори

3.

Несторовски Љ.

Скрипта
авторизирани
предавања

Издавач
УКиМ ФЗНХ,
Скопје
УКиМ ФЗНХ,
Скопје
Интерни
материјали

Година
1986
2003
2005

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Несторовски Љ.

Наслов
Практикум за вежби
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Издавач
Интерни
материјали

Година
2011
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ШУМСКИ КУЛТУРИ
ШФ119
Ш - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
I I/ 4

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Дана Дина Колевска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со знаења за семенарство на шумски видови, производство на шумски
садници и со методите на подигање на шумски култури. Научените сознанија се применуваат во
биолошки и биолошко технички дисциплини.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на три дела: шумско семенарство, шумско расадничарство и
подигнување шумски култури. Семенарство на шумски видови: семе, плод; семенски објекти;
плодоносење; техника и технологија на собирање, доработка и чување на шумско семе;
испитување на квалитетни својства на семето. Шумско расадничарство: типови, услови за
подигање и организација на шумски расадници; агротехнички и агромелиоративни работи
во расадникот; генеративно и вегетативно размножување во расадниците. Подигање на шумски
култури: намена и видови на шумски култури; биолошки и техничко - технолошки аспекти
на подигнување на шумски култури; одгледувачки мерки во шумските култури.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби во расадници и
при пошумување, теренска настава и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
180 часа
време
Распределба на расположливото
време
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
Форми на наставните
45 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

45 часа

45 часа
45 часа

Начин на оценување
60 бода

17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

35 бода
5 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (три
парцијални испити / завршен испит, минимум 36 бодови)
и практичен дел (колоквиум, минимум 6 бодови),
изработен елаборат (минимум 6 бодови), односно вкупно
со минимум 51 освоен бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

Автор

1.

Поповски П.

2.

Колевска Д.Д.

Наслов
Шумски култури:
семенарство,
расадници и шумски
култури
Шумски култури

Издавач

Година

УКиМ ШФС,
Скопје

1990

Интерна
скрипта

2011

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Стилиновиќ С.

Наслов
Пошумљавање
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Издавач
Научна књига
Белград

Година
1991
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ПОЗНАВАЊЕ НА ДРВОТО
ШФ120
Ш - изборен

Академска година / семестар

зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Доц. д-р Бојан Симовски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку проучување на анатомските својтва на дрвото кои ги условуваат неговите технички
карактеристики да се формира слика за квалитетот, која може да биде вградена во основата на
научно втемелениот избор на мерки при пошумување, одгледување, заштита и користење на
шумите.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Вовед - предмет, задача и развиток, класификација на својствата; Градба на
дрвото - растење на дрвенастите растенија, формирање на трајни елементи, микроскопска
градба на клеточната мембрана и белези на истата, анатомски елементи и ткива од кои е
изградено дрвото од иглолисните и лисјарските видови, субмикроскопска градба на клеточната
мембрана, елементарен и групен хемиски состав на дрвото, годишен прстен, беловина, срцевина
и зрело дрво, тили и смолни канали; Грешки на дрвото - грешки на формата на стеблото, грешки
на анатомската и хистолошката структура на дрвото, грешки од климатски фактори, грешки од
делувањето на габи и инсекти, грешки од делувањето на човекот; Основни физички и механички
својства на дрвото - порозност, густина, влажност, промена на димензиите и волуменот; Основни
механички својства на дрвото - еластичност, тврдост, јакост на притисок, јакост на свиткување,
јакост на цепење и јакост на удар; Влијание на шумско-одгледувачките и шумскоексплоатационите фактори врз квалитетот на дрвото - потекло на дрвото, формата на дрвниот
вид, возраста на стеблото, местоположбата на стеблото во насадот, одгледувачки мерки.
Практична настава: Микроскопска идентификација на автохтони иглолисни и лисјарски видови;
Аналитички методи за одредување на основните физички и механички својства на дрвото.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
време
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)
Форми на наставните
30 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење
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17.

Начин на оценување
80 бода

17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

18.

до 50 бода
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (три
парцијални испити / завршен испит, минимум 36 бодови)
и практичен дел (колоквиум, минимум 6 бодови),
изработен елаборат (минимум 6 бодови), односно вкупно
со минимум 51 освоен бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

5 (пет) (F)

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор

Ж. Георгиевски:

Наслов
Анатомија и
технички својства на
дрвото - I и II дел;

Издавач
УКиМ ШФС,
Скопје

Година

1997

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.
2.
3.

Автор
А. Карахасановиќ:
B. Soskic
Е. Енчев

Наслов
Наука о дрвету;
Svojstva drveta
Дървесинознание

71
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Година
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ДEНДРОМЕТРИЈА
ШФ121
Ш - задолжителен

Академска година / семестар

II / 4

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Панде Трајков
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат потребни знаења за методите за одредување волументот, возраста и
прирастот на единечни дрвја (отсечени и стоечки) и цели насади.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: а. Инструменти кои се применуваат при мерењето на дрвјата. Одредување
волуменот на отсечени стебле и сортименти добиени од нив. Стереометрски методи, Физички
методи.
Б. Одредување волуменот на стоечки (неотсечени) дрвја. Волумни табели. В.
Одредување волуменот на цели насади. Методи со: реални моделни стебла, со апстрактни
моделни стебле. Методи со целосен премер и методи со пробни површини. Г. Одредување
возраста на единични дрвја (отсечени и стоечки), насади и цели шумски комплекси.
Д.Одредување прирастот на единечни дрвја и насади.
Практична насатава. Одредување волумен, возраст и прираст по волумен на единечни дрвја
(отсечени и стоечки) и цели насади.
Теренска насатава. Одредување волумен, возраст и прираст по волумен на единечни дрвја
(отсечени и стоечки) и цели насади преку реални податоци и објекти (мерење параметрите на
дрвјата во шума).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Предавања, демонстративна, соработување, учење преку предавање, учење со работа
Вкупен расположлив фонд на
180 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
30 + 15 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности
(кабинетска + теренска)

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30 + 15 часа
(кабинетска + теренска)

90 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава,) со освоени
минимум 10 бода.
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 41 бод од парцијални
испити (два) или завршен испит.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка
на знаење и за студентите кои сакаат да го подобрат
успехот постигнат низ континуираната проверка во текот
на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор
Михајлов Илија

Наслов
Дендрометрија

Издавач
УКИМ

Година
1966

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
Број

Автор

1.

Ana Pranjić&Nikola Lukić

Izmjera šuma

2.

Michael S.Philip

Measuring Trees and
Forest

Наслов
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Издавач
SveucilisteZagreb
CAB
INTERNATIONL

Година
1997
1994

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1.
2.
3.

5.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

8.

Наставник
проф. д-р Владимир Малетиќ
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за начините и методите на
заштита, одгледување и рационално користење на ловно-стопански значајни видови дивеч во
слободни и во заградени површини.
Содржина на предметната програма:
Основни начини на одгледување на дивечот; Природно одгледување на дивечот; Подобрување на
природниот прехранбен потенцијал на дивечот; Прехрана и прихрана на дивечот; Изборен,
санитарен и трофеен отстрел на дивечот; Аклиматизација и реаклиматизација на дивечот;
Одгледување на дивечот во заградени површини; Вештачко одгледување на дивеч; Структура на
површините; Нормална бројна состојба на дивечот; Техничко уредување на ловиштата; Ловечко
оружје и балистика; Ловечки трофеи; Ловна конологија.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби, теренска настава
и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време

4.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Форми на наставните
активности

Други форми на активности

ЛОВСТВО
ШФ 122
Ш - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III/6

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часа

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

17.

18.

80 бода

17.1

15 бода
5 бода

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
изработка на елаборат) со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (три
парцијални испити/завршен испит) и семинарска работа
со минимум освоени 48 бода.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред.
број
1.

Автор
Трпков Б.

Наслов
Ловство

Издавач

Година

УКИМ

1985

Дополнителна литература
Ред.
Број

22.

22.2

Автор

Наслов

1.

I. Gajić

Lovna privreda

2.

Z. Mustapić

Lovstvo

3.

З. Поповић, Н.
Ђорђевић

Исхрана дивљачи
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Издавач
Poljoprivredni
fakultet
Beograd –
Zemun
Hrvatski lovački
savez
Пољопривредн
и факултет,
Београд –
Земун

Година

1994

2004

2009
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ
ШФ123
Ш - задолжителен

Академска година / семестар

III / 5

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Николчо Велковски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со шумите и природните процеси во нив, влијанието на природните
фактори врз шумата и техниките на одгледување и обновување на шумските екосистеми.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Форми или видови на шума,
Деградациски форми на шумата, Високостеблена форма на стопанисување, Нискостеблена
форма на стопанисување, Средностеблена форма на стопанисување, Шумски насад, Природно
проредување на шумата, Класификација на дрвјата во шумата, Видови сечи, Климатските
фактори и шумата, Шумата и светлината, Шумата и темпетарурата на воздухот, Шумата и
атмосферските талози, Шумата и составот на воздухот, Шумата и ветерот, Почвените услови и
шумата, Релјефните услови и шумата, Биотските фактори и шумата, Други функции на шумата,
Живот и развиток на дрвјата во шумата, Одгледувачки мерки во шумата, Заштита на младиот
насад, Пополнувње на необновените делови од насадот, Сечите како одгледувачка мерка, Сечи
за осветлување на подмладокот, Сечи за чистење на подмладокот, Прореди, Подсадување во
насадот, Кастрење на гранки како одгледувачка мерка, Одгледувачки мерки во изданкови шуми,
Други одгледувачки мерки во насадот, Обновителни мерки во шумата, Чиста сеча. Оплодна сеча,
Пребирна сеча, Комбинирани методи на природно обновување, Гаеров систем на групимично
оплодна сеча, Вагнерова рабна сеча, Посебни облици на природно обновување на шумите,
Висока шума со резервни стебла, Систем Dauerwald, Рабна сеча на Eberhard, Групно
стопанисување Femeschlag, Комбиниран Баварски ситем на природно обновување, Слободна
техника на одгледување, Комбиниран метод на Boneman, Обновителни сечи во чисти
високостеблени насади, Обновителни сечи во смесени шуми, Обновителни сечи во
нискостеблени насадии, Мерки кои ја помагаат природната обнова на шумите,
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, вежби, консултации и настава и вежби на терен.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (4+2)/90
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

40 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби и теренска настава и
вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр.
1.

Автор
Баткоски, Д.,

Наслов
Одгледување на шумите

Издавач
УКиМ ШФС,
Скопје

Година
2006

Дополнителна литература
Ред.
Број
22.
2

Автор

Наслов

1.

Баткоски, Д.,
Велковски, Н..

Пакет материјали по
одгледување на шумите

2.

Крстиќ., М.

Гајење шума
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Издавач
Интерни
материјали
Универзитет у
Београду,
Шумарски
факултет

Година
2006

2000
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Одгледување на шумите
Silviculture

2. Код / Code

ШФ123

3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство
Forestry

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

5, (зимски)
7. Број на ЕКТС
(winter semester) Number of ECTS

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Николчо Велковски
Prof. dr Nikolcho Velkovski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

6

10. Цели на предметната програма (компетенции) / Course objectives (competencies)
Наставната програма по предметот „Одгледување на шумите„ ги проучува еколошките услови на кои се
распространети шумите, нивните функции и техниките на нивно одгледување и обновување.
To familiarize students with forests and natural processes in them, the influence of natural factors on the forest
and the techniques of silviculture and regeneration of forest ecosystems.
11. Содржина на предметната програма / Course content
Вовед, Форми или видови на шума, Деградациски форми на шумата, Високостеблена форма на
стопанисување, Нискостеблена форма на стопанисување, Средностеблена форма на стопанисување,
Шумски природен насад, Природно проредување на шумата, Класификација на дрвјата во шумата, Видови
сечи, Климатските фактори и шумата, Шумата и светлината, Шумата и темпетарурата на воздухот, Шумата
и атмосферските талози, Шумата и составот на воздухот, Шумата и ветерот, Почвените услови и шумата,
Релјефните услови и шумата, Биотските фактори и шумата, Други функции на шумата, Живот и развиток на
дрвјата во шумата, Одгледувачки мерки во шумата, Заштита на младиот насад, Пополнувње на
необновените делови од насадот, Сечите како одгледувачка мерка, Сечи за осветлување на подмладокот,
Сечи за чистење на подмладокот, Прореди, Подсадување во насадот, Кастрење на гранки како
одгледувачка мерка, Одгледувачки мерки во изданкови шуми, Други одгледувачки мерки во насадот,
Обновителни мерки во шумата, Чиста сеча. Оплодна сеча, Пребирна сеча, Одгледувачки системи-основни
концепти и терминологија, Избор на одгледувачки систем, Комбинирани методи на природно
обновување, Посебни облици на природно обновување на шумите, Висока шума со резервни стебла,
Обновителни сечи во чисти високостеблени насади, Обновителни сечи во смесени шуми, Обновителни
сечи во нискостеблени насадии, Мерки кои ја помагаат природната обнова на шумите, Одгледување на
шумите и природосообразно стопанисување со шумите. Значење на старите дрвја и старите шуми за
биолошката разновидност.
Introduction, Forms and types of forest, Degradation forms of forest, Management of high-stem forests,
Management of low-stem forests, Middle-stem form of management, Forest natural stand, Natural forest
thinning, Classification of trees in the forest, Type of cuttings, Climate factors and forest, Forest and the light,
Forest and air temperature, Forest and atmospheric residues, Forest and the wind, Forest and soil conditions,
Forest and relief conditions, Biotic factors and forest, Other features of forest, Life and growth of trees in the
forest, Silvicultural measures in the forest, Protection of young plantation, Filling of non-regenerated parts of
forest, Cuttings as silvicultural measure, Cuttings for lighting of offspring, Cuttings for cleaning of offspring,
Thinnings, Trimming the branches as silvicultural measure, Silvicultural measures of vegetative forest, Other
tending measures in the forest, Regeneration measures in the forest, Clear cut. Regenerative logging, Selective
logging, Silvicultural systems-basic concepts and terminology, Choosing a silvicultural system, Combined methods
of natural regeneration, Special methods for natural regeneration, High-stem forest with reserve trees,
Regenerative logging in pure high-stem forest, Regenerative logging in mixed forests, Regenerative logging in
coppice plantations, Measures that help the natural regeneration of forest, Silviculture and Close-to-nature
forestry. The significance of old-growth trees and forests for the biodiversity.
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12. Методи на учење
Learning Methods
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава семинарски работи, изработка
на презентација и консултации.
Theoretical classes, assignments, preparation of seminar works, individual presentation (.ppt) and paper work,
and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

5 (3+2) / 75

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

30 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

40 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

25 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

20 часови /
hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

до 20 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 20 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

до 60 (2х30/60)
бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
Method of monitoring the quality of teaching
Internal evaluations and surveys
22. Литература
Literature
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22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
Dimitar Batkovski

Наслов
Title
Silviculture

1.

2.

Ljubivoje Stojanovic & Milun Krstic Gajenje suma I

Издавач
Publisher

Година
Year

University Ss. Cyril and
Metodius-Skopje
Faculty of forestrySkopje

2006

University in Belgrad
Faculty of forestry

2008

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author
1.

Наслов
Title

Ljubivoje Stojanovic & Milun Krstic Gajenje suma III
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Издавач
Publisher

Година
Year

University in Belgrade
Faculty of forestry

2000
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

КОРИСТЕЊЕ НА ШУМИТЕ
ШФ124
Шумарство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III / 6

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Љупчо Несторовски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната програма од оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со техниките и
технологиите на користење на главните шумски производи. Усмерена е кон специјализирани
проблеми кои се јавуваат во процесот на користење на шумите и тоа по фази (сеча, дотур,
натовар, растовар и транспорт). Студентот треба да се оспособи за самостојно планирање и
изведување на работите при користењето на шумите со цел добивање на најквалитетни
производи и примена на соодветни техники и технологии.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Вовед (цел и задача, методи, карактеристики на работата; Техника за ознака
на стеблата предвидени за сеча; Техники на работа при сеча и изработка (теорија на режење,
вредност на обло дрво, прописи и класификација на дрво, техники на сеча и изработка, примање,
мерење на дрвото);Мерки за заштита при работа (анализа на повреди, мерки за заштита); Дотур
на шумски дрвни сортименти (дотур со човечка снага, дотур со анимали, механизиран дотур,
шумски складови, натовар); Технологии на производство; Подготовка и планирање при
користењето на шумите; технички нормативи.
Практична настава: Изработка на Годишен изведбен план за користење на шумите во форма на
елаборат, со конкретни показатели, во вид на задача, со цел подготовка на студентот за
оперативна работа при користење на шумите. Теренска настава: посета на постојни системи за
користење на шумите, со цел студентите да се запознаат со целокупниот процес на
производство, услови за работа и сл. Вклучување на студентите во одредени работни операции,
нивно снимање, изработка на производи, ознака на стебла предвидени за сеча.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања,дискусии, теренски и лабораториски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 7 (4+3)/105
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

25 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х20+10+20)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски
вежби, теренски вежби) со минимум освоени 10 бода.
Изработка на Елаборат со минимум освоени 15 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два континуирани испити/завршен испит)
со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

Автор

Наслов

1.

Поповиќ В.

Искоришќавање шума I, II

2.

Кулушиќ Б.

Искоришќавање шума

3.

Крстевски К.
Несторовски Љ.

Скрипта авторизирани
предавања

Издавач
Шумарски
факултет –
Белград
Шумарски
факултет –
Сараево
Интерни
материјали

Година

1986

1995
2005

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
Број
1.

Автор
Несторовски Љ.

Наслов
Практикум – Водич
заизработка на елаборат
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Издавач
Интерни
материјали

Година
2011

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ШУМСКИ ТРАНСПОРТ
ШФ125
Ш – задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III / 6

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Здравко Трајанов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целите на предметната програма е запознавање на студентите со транспортот во шумарството.
Запознавање со конструктивните елементи на патот, планирањето, проектирањето, градењето и
одржувањето на шумските патишта и другите шумски комуникации.

11.

Содржина на предметната програма
Вовед, цел и задача на предметот; Општо за шумските патишта; Основни фактори за одредување
на конструктивните елементи на патот; Конструктивни елементи на патот; Проектирање на
шумски патишта; Градење на шумски патишта; Одржување на шумски патишта; Еколошки приод
при проектирањето и градењето на шумски патишта. Изработка на проект (идеен проект на
шумски пат) со цел студентите да се запознаат со содржината и техниката на изработка на истиот.
Шумскиот транспорт како целина при стопанисувањето со шумите.

12.

Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање (запознавање со теоријата на предметот), вежби
(изработка на елаборат – идеен проект на шумски пат) и теренска настава - вежби (трасирање на
пат).
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа

13.
14.
15.

16.

17.

Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

35 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби, теренски вежби и
изработка на проект).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит).
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку парцијални испити.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
22.
1

Автор

1.

Трајанов Здравко

2.

Акимовски Радован

3.

Ангелов Станојко

Наслов
Шумски транспорт
(скрипта)
Шумска транспортна
средства
Шумски
комуникации и
транспорт

Издавач
УКиМ ШФС
УКиМ ШФС,

Година
2012
1994

УКиМ ШФС,
1998

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
Број
1.

Автор
Христов С.

Наслов
Горски транспорт
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Издавач
Софија

Година
1985
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

МЕЛИОРАЦИЈА НА ДЕГРАДИРАНИ ШУМИ И ШИКАРИ
ШФ126
Ш - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III / 5

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Коле Василевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со деградираните шумски екосистеми, како и со начините и методите
за нивна мелиорација и преведување во поквалитетни и попродуктивни шуми.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Предмет и задачи на проучување,
Цели на мелиорацијата, Дефиниција на поимите, Состојба со деградираните шуми и шикари во
Република Македонија, Опис на насадите, Методи на мелиорација на деградирани шуми и
шикари, Директни методи на мелиорација, Индиректни методи на мелиорација, Комбинирани
методи на мелиорација, Форми на деградирани шуми и шикари, Деградирани шуми, Шикари,
Примена на методите на мелиорација во деградираните шуми и шикари, Мелиорација на
деградирани шумски почви, Видови дрвја за интродукција во деградираните шуми и шикари,
Резултати од интродукцијата на некои алохтони и автохтони видови во Република Македонија,
Мерки за одгледување и заштита на интродуцираните видови, Нега на насадите, Документација
при изведувањето на мелиорацијата на деградираните шуми и шикари.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, вежби, консултации и настава и вежби на
терен.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: (3+2)/105
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби и теренска настава и
вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

22.
1
1.

Мирчевски, С.,
Василевски, К.,
Велковски, Н.,

Мелиорација на
деградирани шуми и
шикари

86

Издавач
Универзитет
“Св. Кирил и
Методиј”Скопје,
Шумарски
факултетСкопје

Година

2012
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИ
ШФ127
Ш - задолжителен

Академска година / семестар

IV / 8

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Панде Трајков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат потребни знаења за принципите и елементите на управување со шумите,
со структурата и содржината на плановите за управување со шумите како и за начинот на нивно
изготвување.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: а. Шума, карактеристики на шумата, видови шума. Б. Елементи на
уредувањето. Месторастење и фактори на месторастењето. Насад и видови насад. В.Структура на
насадите. Г. Основни принципи при уредувањето на шумите. Форми на управување со шумите.
Просторот како фактор при уредувањето на шумите (стопанска поделба на просторот). Времето
како фактор при уредувањето на шумите (зрелост, ротација). Д. Одржливо управување со
шумите. Нормална шума. Е. Принос и видови принос. З.Основни системи за управување со
шумите. Методи за одредување на приносот. Цели на управувањето. Планови за остварување на
дефинираните цели.
Практична насатава. Планови за управување со шумите. Законска основа. Структура и
содржина на посебен план за управување со шуми. Изготвување план за управување со шуми –
симулирани податоци.
Теренска насатава. Изготвување план за управување со шуми (за реален објект) при што ќе
бидат опфатени сите фази.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Предавања, демонстративна, соработување, учење преку предавање, учење со работа
Вкупен расположлив фонд на
180 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
30 + 15 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности
(кабинетска + теренска)

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

60 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (3х20)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава,) со освоени
минимум 10 бода.
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 31 бода од парцијални
испити (три) или завршен испит.
Изготвена семинарска работа (елаборат) минимум 10
бода.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода
од 51 до 60 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Наслов

Панде Трајков

Управување со
шумите

Издавач

Година

Интерна
скрипта

Дополнителна литература
Ред.
Број
22.
2

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Илија Михајлов

Уредување на
шумите

УКИМ

1963

2.

Милан Медаревиќ

Планирање
газдовање шумама

Шумарски
факултет во
Белград

2006

3.

----

Стручно техничка
документација

-----
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

КОМПЈУТЕРСКИ АПЛИКАЦИИ
ШФ150
Ш, П, Е (изборен)

Академска година / семестар

Зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
доц. д-р Иван Минчев
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со: основните компјутерски апликации кои се користат во
шумарството, паркарството и управување со животната средина
Содржина на предметната програма
Hardware:Видови на хардвер и намена
Оперативен системMSWindows:, основни елементи, Начин на работа; WindowsExplorer:
MSOffice - MSWord: Елементи на прозорецот, Работа со документи, Внесување, форматирање и
уредување на текст, Печатење на документ
MSExcell: Креирање и работа со работни книги и листови, Внесување и уредување на податоците,
Форматирање на податоците, Манипулација со келии, редови, колони и листови, Основни
операции со податоците, Испишување на формули и користење на готови функции, Графичко
претставување на податоците, Работа со едно и дводимензионални полиња;
MSPowerPoint Поинт: Креирање на презентација, Начин на работа со слајдови и внесување на
податоци, Уредување на презентацијата, Прикажување на презентацијата;
Компјутерска мрежа и комуникација, Интернет, Пребарување на Web,
Запознвање со друг софтвер - Софтвер за обработка на слика (Адобе Фотошоп), Софтвер за
инженерски проектирања (CAD софтвер), Софтвер за паркарство, Софтвер за геоинформатика
Практична работа- Работа во компјутерска училница
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (1+2)/45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
15 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

70 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Думова Јовановска Е.

Наслов
Практикум информатика
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Година
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧУРКИ
ШФ151
Ш, П, Е (изборен)

Академска година / семестар

летен

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Кирил Сотировски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Оспособување на студентите за детерминација на најважните родови и видови јадливи и
отровни печурки кај нас, запознавање со нивната улога во шумските екосистеми како и
стекнување со практични познавања за производство на комерцијално најексплоатираните
видови.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава:
Преку предавањата се претставени основните аспекти на царството на габите и поими од науката
што ги изучува, микологијата. Се изучуваат генералните правила за собирање и идентификација
на печурки и подетално се обработуваат основните морфолошки и еколошки карактеристики на
видовите и родовите Agaricus, Amanita, Boletus, Cantharellus, Coriolus, Ganoderma, Gyromytra,
Lactarius, Langermania, Lepiota, Lycoperdon, Macrolepiota, Morchela, Phalus, Pleurotus, Russula,
Suillus, Tricholoma, Tuber. Отровните печурки се изучуваат и од аспект на токсикологија, додека се
изучуваат и здравствени аспекти на т.н. лековити видови габи.
Практична настава:
На лабораториските вежби се изучуваат микроскопски и макроскопски методи за детерминација
на печурки, совладување на основите за користење кључеви за детерминација, како и основната
методологија за комерцијално производство на лигниколни видови печурки.
Теренска наставa:
Практично изучување на разни аспекти од екологијата јадливите и отровните видови печурки,
правилно собирањето и спремање на примероците за детерминација.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби со примероци и во микроскопска сала.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време
Форми на наставните
30
15.1
Предавања-теоретска настава
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

70 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (3х20)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), освоени
минимум 60% од бодовите од првиот парцијален испит препознавање на печурките).
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 50% од вториот и 50%
од третиот парцијален испит, односно севкупно
минимум 51 бод од парцијални испити (три) или
завршен испит.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

1.

Караделев, М.

2.

Сотировски, К.

Наслов
Габите на
Македонија
Идентификација и
производство на
печурки

Издавач
Македонско
миколошко
друштво
интерна
скрипта

Година

2002

2008

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број

Автор

Наслов
Кључ за гљиве

1.

Focht, I.

2.

Косо, Ш.

Гајење гљиве
буковаче
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Издавач

Година

Напријед,
Загреб

1996

Нолит, Београд

1991
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ОТРОВНИ, ЛЕКОВИТИ И ЈАДЛИВИ РАСТЕНИЈА
ШФ152
Ш, П, Е, (изборен)

Академска година / семестар

Зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Јане Ацевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со отровната, лековитата и јадливата дендрофлора во Македонија, нејзиното
значење за употреба при работа во шума и озеленување на јавни и приватни површини;
Прехранбено и фармаколошко значење.
Содржина на предметната програма
Воведен дел за отровните и јадливите дрвенести растенија; Отровни, лековити и јадливи
анатомски растителни делови и органи; Посебен осврт кон македонската отровна, лековита и
јадлива дендрофлора; Распознавање на отровните, лековитите и јадливите дрвенести растенија
во Македонија; Значење и можност за ползување.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на јавни и
приватни зелени површини, капацитети за собирање и преработка на шумски плодови),
изработка на семинарска работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

40 часа

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби),
изработка на теренски извештај.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) и изработена семинарска
работа со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

1.

Grlić, Lj.

2.

Џеков, С.

Наслов
99 jestivih i otrovnih
boba
Дендрологија
(одбрани поглавја)

Издавач
Prosvjeta,
Zagreb
УКиМ ШФС,
Скопје

Година
1984
1988

Дополнителна литература
Ред.
број

22.
2

Автор

1.

Балтоски, Б.

2.

Станковиќ, А.

Наслов

Издавач

Година

Фитофармација
Фитофармација, 1 и
2

3.

Kothe, W., H.

1000 Kräuter

4.

Šilić, Č.

Atlas drveća i grmlja

94

Naumann &
Göbel
Verlagsgesellsc
haft mbH, Köln
Zavod za
udžbenike i
nastavna
sredstva,
Sarajevo /
Beograd

2006

1990

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ТОПОГРАФИЈА
ШФ153
Ш, П, Е, (изборен)

Академска година / семестар

Зимски семестар

Наставник

Проф. д-р Александар Трендафилов

Предуслови за запишување на
предметот

/

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Цели на предметната програма (компетенции):
Научените сознанија се применуваат во сите технички дисциплини, а читањето на топографска
карта и картометрија како и ориентација на терен ги применува секој инженер по шумарство и
озеленување. Познавањето на далечинската детекција и ГПС се неопхопдни за секој инженер во
иднина. Со запознавање на основните правила на катастарот треба да се надминат проблемите
кои ги имаат инженерите во пракса во врска со оваа област.
Содржина на предметната програма
Топографија (топографски елементи на теренот, картографски проекции, елементи на
топографска карта,читање топографска карта, картометрија, читање тематски карти)
Ориентација во природа, според карта, според други знаци
Планови (видови планови, содржина и читање на катастарски планови, разни ситуациони
планови,)
Далечинска детекција (поим, аерофотоинтерпретација)
ГПС (глобалем систем на позиционирање) - суштина и теорија, ГПС приемник, мерења со ГПС,
трансфер на податоци и картирање
Катастар (Општо за катастар, Регулатива во врска со катастар на недвижности, имотен лист,
описен и пописен катастар, читање катастарски планови и ориентација на терен),
Практичлна работа –
- изработка елаборат топографија – дефинирање објекти и картометрија; ориентација на карта во
природа; мерење со ГПС; интерпретација на аерофотоснимка; читање планови
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

60 часа

16.3

Домашно учење

40 часа
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/
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

22.

до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти и наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
1.
22.
1

2.

3.

Автор
Блинков И.,
Трендафилов А.,
Минчев И.
Блинков И.
Блинков И.,
Трендафилов Б.,
Минчев И.

Наслов

Издавач

Топографија
(инртерна скрипта)

Година
2014

Топографија – раб.
тетратка
Прим. на совр.
геоматски техн. за
моделирање ерозија
(поглавја
топографија, ГПС и дка детекција)

УКИМ- ШФС
(интерен м-јал)
УКИМ- ШФС

Наслов

Издавач

2000
2011

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број
1.
2.
3.

Автор
Маркоски Б.
Георгиев В.

Картографија
Катастар
ТК 25, 50,100
КП 1000, 2500
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ХЕМИЈА
ШФ154
Ш, П, Е, (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ПМФ
Прв
зимски

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Горан Стојковиќ
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на составот, својствата и промените на материјата што се случуваат во природата.
Изучување на својствата на елементите и нивните соединенија, како и изучување на својствата и
структурата на органските соединенија.
Содржина на предметната програма
Структура на материјата (атоми, молекули и јони); Периодичност на елементи и атомска
структура; Хемиски врски (јонски, ковалентни) во соединенија; Хемиски реакции (хемиски
равенки и квантитативни релации); Типови соединенија (киселини, бази, соли); Раствори и нивни
својства; Хемиска рамнотежа; Оксидоредукциски реакции; Електрохемија; Хемија на некои од
елементите од главните групи; Преодни елементи и координациони соединенија; Структура на
органските соединенија; Јаглеводороди (заситени, алкилхалогениди, циклоалкани); Ненаситени,
ароматични соединенија; Алкохоли и феноли; Етери и епоксиди; Алдехиди и кетони;
Карбоксилни киселини и естри; Амини и амиди; Синтетички полимери; Загадување на човековата
околина со органски и неоргански супстанци јаглехидрати; Липиди; Аминокиселини и протеини;
Нуклеински киселини.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски вежби и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/105
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

/
до 30 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални / завршен испит)
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

1.

В. Алексиќ, Б.
Јордановски:

2.

R.J. Quellette

3.

R. Chang

Наслов
Хемија
Краток вовед во
органска хемија
Chemistry

98

Издавач
УКиМ ПМФ,
Скопје
/
/

Година
/
/
/
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

МАРКЕТИНГ И ЦЕНИ
ШФ155
Ш, П, Е
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Летен семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Македонка Стојановска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
Да се запознаат студентите со вештини за разбирање на начинот на функционирање на пазарот
со дрвни и недрвни производи, на национално и меѓународно ниво. Промоција и реклама на
производите. Брендирање.
Содржина на предметна програма
Пазар – дефиниции. Понуда-побарувачка на дрвни и недрвни производи. Додадена вредност
(value chain) на дрвните и недрвни производи. Национален пазар (уво-извоз).
Рекламирање/промоција. Брендирање на дрвните и недрвни производи. Маркетинг план.
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:3(2+1)/30; 15
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби, семинари, тимска
работа

15 часа

16.1

Проектни задачи

30часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

55 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработка на проектна задача за добивање на макс. 30
бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.

2.

Автор

Наслов

СнежанаЈовановска,
БошкоЈаќоски

Маркетинг

Ненад Ранковик,
Љиљана Кеча

Трговина и
маркетинг шумских
производа
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Издавач
УКИМЕкономски
факултет
Скопје
Универзитет у
БеоградуШумарски
факултет

Година
2009

2011
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ЗАШТИТА НА ДРВОТО
ШФ 156
Ш, П, Е, (изборен)

Академска година / семестар

зимски/летен

Наставник

Проф. д-р Стерја Начески
проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Проучување на биолошките карактеристики на
ксилофагните инсекти, типовите оштетувања, како и методите и мерките за заштита на дрвото од
ксилофагни инсекти. Запознавање со основните принципи во процесот на гниење на дрвото;
главни причинители на гниење (габни и бактериски), методи за изолација и идентификација на
причинителите и мерки за заштита на дрвото од гниење.
Содржина на предметната програма
Вовед, Ксилофагни инсекти; Основни карактеристики на ксилофагните инсекти, Физиологија на
исхрана; Размножување и циклус на развиток на ксилофагните инсекти, Екологија на
ксилофагните инсекти, Распространување, Мерки за заштита од ксилофагни инсекти, превентивни
и пепресивни; Биономија, Штети и мерки за уништување на одделните видови ксилофагни
инсекти од редовите Isoptera, Coleoptera (Fam.: Bostrychidae, Lyctidae, Lymexilidae, Anobidae,
Cerambycidae, Curculionidae);Red Hymenoptera (Fam. Siricidae, Formicidae, Apidae); Red Lepidoptera
(Fam.Cossidae и Sesiidaе)-специјален дел. Градба на дрвото. Промени во дрвото (абиотски
причинители, бактерии, габи). Влијание на епиксилните габи врз мембраната и содржината на
клетките. Поим на гниење. Видови гниење. Фази на гниење. Технолошки последици од процесите
нагниење на дрвото (механичка отпорност, густина на дрвото,собирање на дрвото, калорична
вредност). Дијагноза на гниење (класични и современи методи). Фактори на отпорностна дрвото
кон гниење. Класификација на отпорноста на различни видови дрво. Обојување на дрвото (габиобојувачи, дијагноза, заштита, други промени на бојата, абиотски промени). Методи за заштита
на дрвото од гниење. Средства за заштита на дрвото (класични и современи средства). Габиразложувачи на дрво (морфологија, екологија, биологија, тип гниење, карактеристики, заштитни
мерки).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањe, лабораториски вежби, консултации. За
совладување на содржините се користи жив и препариран материјал од ксилофагни инсекти и
типови оштетувања од нив. Габи- разложувачи на дрво (морфологија, екологија, биологија, тип
гниење, карактеристики, методи за изолација и идентификација на причинителите и мерки за
заштита на дрвото од гниење и заштитни мерки).
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
Предавања-теоретска
15.1
30 часа
активности
настава
Вежби (лабораториски,
15.2 аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
20 часа
16.1 Проектни задачи
активности
30 часа
16.2 Самостојни задачи
50 часа
16.3 Домашно учење
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски
вежби, вежби за активно учење на видови ксилофагни
инсекти и епиксилни габи, симптоми на напад, симптоми
на деструкција на дрвото и мерки за заштита од нив
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испити (2х30=60 бода) и
два практични дела (изработка на семинарска за
ксилофагни инсекти и епиксилни габи- 2х10=20 бода) со
максимум 80 бода и максимум 20 бода од активност при
настава и вежби.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот
на наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
22.
1

1.

Автор
К. Васиќ
С.Начески

2.
3.

М.Крстиќ

4.

Ирена Папазова

Наслов
Заштита дрвета 1 део
(ксилофагни инсекти),
Заштита на дрвото од
ксилофагни инсекти
(авт.пред.)
Заштита дрвета 2 део
(епиксилни габи),
Заштита на дрвото од
епиксилни габи,
(автор.предавања)

Издавач

Година

Универзитет у
Београду
Шумарски факултетСкопје

1971

Универзитет у
Београду
Шумарски факултетСкопје

1962

Издавач

Година

2005

2005

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Љупка Хаџи-Ристова

Наслов
Шумарска ентомологија
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ШФС, Скопје;

1995
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ЕРГОНОМИЈА
ШФ157
Ш, П, Е
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Летен семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Македонка Стојановска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
Да се запознаат студентите со условите за работа и тежината на работата и приспособувањето на
работникот кон работната средина, како и заштита на трудот, односно заштита при работата и
заштита на работната средина.
Содржина на предметна програма
Поим, методи и системи на ергономија воопшто и во шумарството; Фактори и услови на
работната средина, како и заштита на трудот, односно заштита при работата и заштита на
работната средина. Повреди и несреќи при работа, Професионални заболувања
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:3(2+1)/60; 15
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби, семинари, тимска
работа

15 часа

16.1

Проектни задачи

30 часа

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработка на проектна задача за добивање на макс. 30
бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
1.

Блажо Димитров

Организација во
шумарството и
озеленувањето

2.

Р.Чомиќ

3.

В.Ефремовска, М.
Зорбоски

Ергономија у
шумарству
Заштита при работа

Автор

22.
1

Наслов

Издавач
УКИМШумарски
факултет
Скопје
Универзитет у
Бања Луци
УКИМШумарски
факултет

Година
2007

1999
2005

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Македонка
Стојановска

Наслов
Ергомија
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Издавач
(матерјал за
студенти)

Година
2007
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА
ШФ158
Ш, П, Е, (изборен)

Академска година / семестар

летен

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Владимир Кољозов, УКИМ – ФДТМЕ
7.

6

/

Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање и упатување на студентите во примена на компјутерски апликации за креирање на
инженерска техничка документација и компјутерски апликации за компјутерски поддржано
проектирање
Содржина на предметната програма
Вовед во компјутерски системи, оперативни системи, компјутерски апликации за компјутерски
поддржано проектирање. Цртање во две димензии. Координатни системи и проекции.
Претставување на графички елементи. Претставување на точка, права линија, полигон.
Претставување на крива линија. Претставување на правилни геометриски фигури. Прегледување
и уредување на цртежите.Работа со слоеви, типови на линии. Вметнување и уредување на
текстуални елементи. Котирање. Пресеци и продори. Креирање технички и работилнички цртеж.
Практична работа: Изработка на програмски задачи со примена на апликација за компјутерски
поддржано проектирање.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

70 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Ташевски Р.

Наслов
Инженерска графика

106

Издавач
УКИМ
Машински

Година
2004
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ОСНОВИ НА МИКРОБИОЛОГИЈА
ШФ159
Ш, П (изборен)

Академска година / семестар

зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да се стекнат со базични познавања од неколку важни области
на микробиологијата, пред се оние кои се во најблиска врска со аспекти од животната средина и
шумарството
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Со предавањата се покриваат неколку сосема независни поглавја: алги,
лишаи, археа, основи на бактериологија, основи на вирусологија, микориза, eндосимбионтска
теорија, екстремофили, систематика на живиот свет, современи методи на биоинженеринг.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски (микроскопија, микробиолошки
методи) вежби, презентации и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/ 45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

25 часа

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

55 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 90 бода (2х45)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

/
до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
изработка) со минимум освоени 10 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51 -90
бода.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
И. Папазова-Анакиева,
Сотировски, К

Наслов

Издавач

Основи на
микробиологија
интерна скрипта

Година

2008

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Prescott, Harley, Klein

Наслов
Microbiology, fifth
edition
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Издавач
McGraw-Hill
Higher
Education

Година

2002
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ШУМСКА И УРБАНА ХИДРОЛОГИЈА
ШФ160
Ш, П (изборен)

Академска година / семестар

летен семестар

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Александар Трендафилов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Научените сознанија се применуваат во сите технички дисциплини, а читањето на топографска
карта и картометрија како и ориентација на терен ги применува секој инженер по шумарство и
озеленување. Познавањето на далечинската детекција и ГПС се неопхопдни за секој инженер во
иднина. Со запознавање на основните правила на катастарот треба да се надминат проблемите
кои ги имаат инженерите во пракса во врска со оваа област.
Содржина на предметната програма
Воден биланс во шума
Фактори кои влијаат на водниот биланс во шума, влијание на структурата, составот и возраста на
насадите врз водниот биланс, влијание на шумските операции врз водниот биланс;
оттекувањето на водата во шумски екосистеми;
Ерозивни процеси во шумски екосистем
Видови ерозивни процеси во шумски екосистеми, шумски операции и ерозивни процеси, оттек
на нанос
Урбана хидрологија – урбан оттек, урбано и вонурбано зеленило и оттек
Планирање мерки за подобрување на водниот биланс
Планирање на оттекувањето согласно потенцијалот/капацитетот на шумските/природните
екосистеми и потребата од вода за различна намен, според урбаното и периурбано зеленило
Основни пристапи за заштита од ерозија во шумски екосистеми и во урбана средина
Практична работа:
Елаборат – студија на случај, шумски активности и воден биланс, шумски активности и
ерозија, урбани активности и оттек на вода и нанос
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

55 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, аудиториски и
теренски вежби, изработка на елаборат – задачи со
минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испита / завршен испит –
минимум 36 бода), изработен елаборат-задачи (минимум
6 бода) и минимум бодови од настава (6). со вкупно
освоени најмалку 51 бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
22.
1

1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Мацан Г.

Шумска хидрологија

Белград

1996

Трендафилов А.

Ерозија и поројни
водотеци, кн. 2,
Поројни водотеци
(одбрано поглавје)
Заштита на
земјиштето од
ерозија

ШФС

2003

ШФС

2001

2.
Блинков И.
3.
Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Наслов
Пакет стручнотехничка
докумнетација

110

Издавач

Година

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Академска година / семестар

ОСНОВИ НА ГЕНЕТИКА СО
ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
ШФ161
Ш, П (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
зимски

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Влатко Андоновски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат студентите со основите на генетиката како гранка од биологијата која ги проучува
процесите на наследување и променливост на живите суштества, и со облагородувањето на
растенијата, како процес на реконструкција (подобрување) во природата на веќе постоечките и
создавање на нови културни сорти растенија (дрвја и грмушки).
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на два дела: Основи на генетика и Облагородување на
растенијата. Основи на генетика: Општ дел (предмет на проучување, значење, задачи, историјат,
поделба и научни методи); Генетски материјал и делба на клетката; Основни правила на
наследувањето; Форми на променливост и нивна класификација; Генетика на популациите;
Генетска варијабилност; Генска конзервација; Облагородување со селекција. Облагородување со
мутации; Облагородување со хибридизација.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби во расадници,
теренска настава и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
105 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

32 часа
28 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

15 бода

17.3

Активност и учество

5 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити / завршен испит, минимум 42 бодови)
и изработена семинарска работа (минимум 6 бодови),
односно вкупно со минимум 51 освоен бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Андоноски А.

Наслов
Генетика и
облагородување на
шумските дрвја

Издавач

Година

УКиМ, Скопје
1994

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Туцовиќ А.

Наслов
Генетика са
оплемењивањем
билјака
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Издавач
Универзитет у
Београду

Година

1985
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ШУМСКО-ЕКОЛОШКА ПОЛИТИКА
ШФ164
Ш, П, Е (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Зимски семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Македонка Стојановска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
Да се запознаат студентите со националната и меѓународната закоската и подзаконската
регулатива од областа на шумарството и животната средина, како и да се изнајдат оптимални
решенија при решавање на конфликтни ситуации кои се резултат на преклопувања,
недоречености или непочитувања на истата.
Запознавање со националните и меѓународните асоцијации и здруженија кои се значаен фактор
од областа на шумарството и животната средина.
Содржина на предметна програма
Вовед во шумската и еколошката регулатива; Закони и подзаконска регулатива (национална и
меѓународна) од областа на шумарството и животната средина; Теории на процесот на политики;
Имплементација на политиките; Институции кои ги спроведуваат; Засегнати страни; Конфликтни
ситуации. Сертификација на шумите и нивните производи.
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75; 60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби, семинари, тимска
работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

20 часа

16.2

Самостојни задачи

20 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработка на проектна задача за добивање на макс. 30
бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Max Krott

Наслов
Forest policyanalyses
(превод од
Стојановска)

Издавач
Интерна
скрипта

Година
2008

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Ricchard G. Tarasovsky

Assesing the
international forest
regime

2.

COST Action E51

Policy integration and
coordination: the case
of innovation and the
forest sector in
Europe
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Издавач
IUCN
Environmental
Policy and Law
Paper No. 37
Luxembourg:
Publications
Office of the
European Union

Година
1999

2010
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Шумска политика
Forest policy

2. Код / Code

ШФ164

3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство
Forestry

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

3,5,7 (зимски)
(summer
semester)

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Македонка Стојановска
Prof. dr Makedonka Stojanovska

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции)
Course objectives (competencies)
Наставната програма по предметот „Шумска политика„ ги проучува шумско-политичките процеси и
структури, како и политиките и програмите на меѓународно ниво, кои се релевантни за Р. Македонија. Таа
дава видувања и за аспектите на шумската политика на ЕУ.
The course “Forest Policy” studies forest political structures and processes as well as policies and programmes in
supra and international level as relevant for the R. of Macedonia. It therefore gives insight into forest policy
aspects within the European Union as well as on global level.
11. Содржина на предметната програма
Course content
Темите кои ќе се обработуваат по овој предмет се следните: политики и политички аспекти со посебен
осврт на критериумите и индикаторите за одржливо стопанисување со шумите, политичките процеси и
инструменти за сертификација на шумите, глобалните конвенции од областа на шумарството и останатите
политички средства кои го поттикнуваат одржливото шумарство (принципи во шумарството, предлози за
акција, и сл.), соодветните конвенции (конвенција за биодиверзитет, конвенција за климатски промени и
Кјото протокол), Европската Стратегија за шумарство и Стратегијата за биодиверзитет и предели, ПанЕвропските Министерски конференции за заштита на шумите, национални програми за шумарство,
конвенции ратификувани од Р. Македонија, планови за управување со шумите..
Topics of the course are the following: politics and policy aspects with respect to criteria and indicators for
sustainable forest management; political processes and instruments for the certification of forest products from
sustainable forest management; the issue of a global forest convention and other policy means for enforcing
sustainable forest management on the global level (forest principles, proposals for action, etc.); related
conventions (convention on biological diversity and framework convention on climate change including
implications of the Kyoto protocol); European forest strategy and strategy on biological and landscape diversity;
Pan-European Ministerial Conferences on the Protection of Forests; national forest programmes, conventions
ratified by R.Macedonia, legal framework related to forestry in Macedonia, forest management plans.
12. Методи на учење
Learning Methods
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на министерствата за
шумарство и животна средина) семинарски работи, изработка на презентација и консултации.
Theoretical classes, assignments, visit of relevant ministries for forestry and environment; preparation of seminar
works, individual presentation (.ppt) and paper work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

5 (3+2) / 75
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15. Форми на наставните активности
Teaching activities

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

30 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

40 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

25 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

20 часови /
hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

до 20 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 20 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

до 60 (2х30/60)
бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
Method of monitoring the quality of teaching
Internal evaluations and surveys
22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

M.Moran,M. Rein, R.Goodin

Public policy

Oxford

2010

2.

Max Krott

Forest policy

Springer

2005

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author
1.

Stojanovska Makedonka

Наслов
Title
Forest policy – internal manual
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ГЕОИНФОРМАТИКА
ШФ165
Ш, Е (изборен)

Академска година / семестар

Летен

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
доц. д-р Иван Минчев
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со современи геоинформациони техники: ГИС техники, далечинска
детекција, ГНСС
Содржина на предметната програма
Повторување на основните методи од геодезијата и топографија;
Картографски проекции
Сателитски снимки (поим, начин на снимање, фотоинтерпретација и користење);
ГИС (вовед во ГИС, ГИС хардвер и софтвер, извори на податоци, организација на просторни
информации, суштина на ГИС, внесување и дигитализација на податоци, геореференцирање,
креирање на атрибутивна база)
Внес на податоци од надворешни извори – инструменти (ГНСС, Тотална станица, РС, рачно
внесување на податоци)
Практична работаИзработка на ГИС проект (сканирање, обработка, ректификација, дигитализација, креирање
атрибутивна датабаза, основни геопросторни анализи)
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

60 часа

16.3

Домашно учење

40 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). Со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој

1.

Автор
Блинков И.,
Трендафилов Б.,
Минчев И.

22.
1
Блинков
2.

3.

Чукалиев et al.

Наслов
Примена на
современи геоматски
техники за
моделирање на
ерозијата
Пакет маетријали во
дигитален формат
(презентации од
предавања и
датабази)
Современи
геоматски техники во
земјоделството

Издавач

Година

УКИМ – ШФС

2011

УКИМ – ЗФС

2006

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
Број
1.

Автор

Наслов

Блинков И., Минчев И.

Комплет на трудови
презентирани на
научни конференции
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

БИОМАСА И ЕНЕРГИЈА
ШФ166
Ш, Е, (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
летен

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Љупчо Несторовски
Предуслови за запишување на
Механизација во шумарството, Користење на шумите
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната програма од оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со можностите,
техниките и технологиите за добивање на енергија од шумската биомаса, видови на енергетски
потенцијал, енергетска вредност на одредени дрвни видови, начин на одредување, системи за
добивање на енергија од биомаса.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Вовед (предмет на проучување, цел и задача, значење); Методологија за
одредување на енергетски потенцијал; Системи за добивање биомаса од шума; Технологии за
добивање на енеретско дрво; Технологии за подготовка на енергетско дрво; Технологии за
добивање на енергија од шумска биомаса; Законска регулатива.
Практична настава: Изработка на модел на постројки за производство на енергија од шумска
биомаса, (моделирање со помош на Witness програм), одредување на економски параметри и
цена на чинење на енергетското дрво, као и цена на чинење на енергијата со конкретни
податоци.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, дискусии, теренски и лабораториски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

0 часа

16.2

Самостојни задачи

50 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски
вежби, теренски вежби) со минимум освоени 5 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два континуирани испити/завршен испит)
со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

1.

Арменски С.

Обновливиодржливи извори на
енергија

2.

Арменски С.

Енергија од Биомаса

3.
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Издавач

Година

Студентски
Збор

2008

Алфа-94
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО
ШФ167
Ш, Е, (изборен)

Академска година / семестар

Летен

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Јасминка Ризовска Атанасовска
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги запознае студентите со значењето на зелените површини за градската средина, како и за
нивното правилно подигање, уредување и организирање во различни категории зеленило.
Содржина на предметната програма
Општо за зелени површини
Класификација на зелените површини. Градско и вонградско зеленило. Системи на зеленило во
градовите. Нормирање на зелените површини. Елементи на зелените површини. Природните
услови и зелените површини
Паркови и градини
Историски развој на парковската уметност. Паркови низ истиоријата: стар век, среден век. во
времето на ренесансата и барокот, Современи паркови. Стилови на парковската уметност..
Парковската композиција и нејзините елементи. Светлина и сенка. Колорит. Контраст. Фон.
Силуета. Ритам. Симетрија. Елементи и компоненти на парковската композиција. Масиви. Групи.
Солитери, Тревници. Цветни површини.
Декоративни растенија
Дрвја, грмушки, цветни растенија, треви
Домашно украсно зеленило
Домашни градини, зеленило на тераси и балкони, собни растенија
Практично: Препознавање декоративни растенија, елементи, стилови
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, аудититориски вежби, теренски вежби, теренска
настава, изработка на семинарска работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Јасминка Ризовска
Атанасовска

Наслов
Урбано зеленило
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Издавач

Година

Интерна
скрипта
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ОТВОРАЊЕ НА ШУМИТЕ
ШФ168
Ш, (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
зимски

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Здравко Трајанов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целите на предметната програма е оспособување на студентите за отворање на шумите со
примарна и секундарна патна мрежа. Изработка, анализа и примена на соодветна техничка
документација за отворање на шумите.
Содржина на предметната програма
Вовед, цел и задача на предметот; Влејание на различни фактори врз оформување на патната
мрежа; Отварање на шумата во различни конфигурациски услови; Математички модели за
отворање на шумите. Отварање на шумата со мрежа на извозни шумски патишта (примарна
патна мрежа); Отварање на шумата со мрежа на дотурни шумски патишта (секундарна патна
мрежа); Технички и економски показатели при отварањето на шумите. Останати фактори кои
влијаат на степенот на отвореност на шумата; Постапка за изработка на елаборат (отварање на
една шумскостопанска единица со примарна патна мрежа и изработка на секундарна патна
мрежа за еден оддел) со цел студентите да се запознаат со содржината и техниката на изработка
на еден план за отварање на шумите.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање (запознавање со теоријата на предметот),
вежби (изработка на елаборат за отварање на една шумскостопанска единица со примарна
патна мрежа и изработка на секундарна патна мрежа за еден оддел), теренска настава- вежби
(рекогностицирање на терен, предвиден за отварање на шумите, како и запознавање на
моделите за отворање на шумата.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

60 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

Од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

Од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

Од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби, теренски вежби и
изработка на проект).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит).
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку парцијални испити.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
22.
1

Автор

1.

Трајанов Здравко

2.

Ангелов Станојко

3.

В. Јелачиќ

Наслов
Отворање на шумите
(скрипта)
Шумски
комуникации и
транспорт
Отварање шума
примаром и
секундарном
мрежом

Издавач
УКиМ ШФС

Година
2011

УКиМ ШФС
2001
Загреб
1983

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
Број

1.

Автор

Б. Михиќ

Наслов
Отварање шума,
пројектовање и
граднја шумских
путева
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Сараево
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

БОЛЕСТИ НА ШУМСКИТЕ ВИДОВИ ДРВЈА
ШФ169
Ш, (изборен)

Академска година / семестар

зимски/летен

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева
нема
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е детално изучување на сите аспекти на поголем број растителни заболувања
кои се од важност за шумарството
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Во курикулумот се предвидува изучување на симптоматологијата,
биологијата, систематиката и други аспекти на видови растителни заболувања, со кои
шумарскиот инженер се оспособува за идентификација и за преземање мерки за заштита
соодветни за секое заболување. Курикулумот предвидува обработка на видови од класата
Ascomycetes во редовите Taphrinales, Erysyphales, Hypocreales, Ophiostomatales, Diaporthales,
Dothidiales, Helotiales, Rhytizmatales, Pezizales; од класата Basidiomycetes претставници од
редовите Uredinales, Agaricales, Aphyllophorales; од Deuteromycetes се обработуваат видови од
Coelomycetes и Hyphomycetes; неколку патогени од Peronosporales, и мал број бактериски и
вирусни заболувања.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањe, лабораториски и теренски вежби, теренска
настава, консултации. На лабораториски вежби студентите се во директен контакт со
примероците од збирката (габи, оштетувања, примероци со карактеристични симтоми) или се
користат соодветни дијаграми, цртежи и фотографии.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

20 часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

/
до 30 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
активно учење на најзначајните габи предизвикувачи на
растителни болести).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити (2х40=80 бода) и практичен дел -10
бода), односно со максимум 90 бода и максимум 10
бода од активност при настава и вежби.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

1.

И. Папазова-Анакиева

2.

Ушчуплиќ, М

Наслов
Болести на шумските
видови дрвја–
интерна скрипта
Патологија шумског и
украсног дрвеќа

Издавач

Година

2009
Шумарски факултет,
Сарајево

1996

3.
Дополнителна литература
Ред.
Број
22.
2

1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Sinclair, W. A. and Lyon,
H. H.

Diseases of trees and
shrubs

2nded.Cornell University
press, Ithaca, New York

2005

Phillips & Burdekin

Diseases of forest and
ornamental trees;

Second edition. The
Macmillan Press Ltd.
London and
Basingstoke

1992
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ШТЕТНИЦИ НА ШУМСКИ ВИДОВИ ДРВЈА
ШФ 170
Ш - (изборен)

Академска година / семестар

зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Стерја Начески
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Штетници на шумски видови дрвја е детаљно проучување на штетните видови инсекти врз
шумските екосистеми, нивната морфологија, биономија, штети и начини на следење на нивната
популациона застапеност и одредување на најефикасните мерки за нивно уништување. Посебно
внимание ќе се посвети и на корисните инсекти и нивнaта можност за користење во биолошкиот
начин на контрола на штетните инсекти во шума.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Вовед, Штетни инсекти во листопадните шуми, Штетни инсекти во
иглолисните шуми и шумските култури, Земјишни штетници, Штетници на шумско семе. Во овие
делови од предметот детаљно се проучуваат нaјзначајните штетни видови инсекти врз шумските
екосистеми, нивната кратка морфологија, биономија, штети, значење, начини на следење на
нивната популациона застапеност и одредување на најефикасните мерки за нивно уништување.
Најзначајни корисни инсекти (предатори и паразити) и нивна можност за користење во
биолошкиот метод на контрола.
Практична настава: Практично запознавање со карактеристиките на одделни стадиуми од
развитокот, местото на положување јајца, штетите кои ги прават преку исхраната, местото и
начинот на презимување, како и други симптоми од напад. Потоа изучување на практични
методи за следење на нивната популациона густина во шумски екосистеми.
За совладување на содржините се користи жив и препариран материјал од најзначајните штетни
инсекти во шумите на Р. Македонија, и изготвени презентации од студенти за одделни видови
штетни инсекти.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањe, лабораториски и теренски вежби, теренска
настава, консултации, вежби на кои се користат презентации, жив и препараран материјал од
инкти и разни типови оштетувња од инсекти и др. Без,рбетници.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
Предавања-теоретска
15.1
30 часа
активности
настава

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

20 часа

16.2
16.3

Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски и
теренски вежби, активно учење на најзначајните шумски
штетни инсекти)-максимум 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испити (2х40=80 бода) и
практичен дел (изработка на семинарска и нејзина
презентација-10 бода) со максимум 90 бода и максимум
10 бода од активност при настава и вежби (редовност).

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот
на наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.
2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

С. Начески

Штетници на шумски видови
дрвја, (авт.пред.)

2002

Љупка Хаџи-Ристова

Шумарска ентомологија 1 и
2 дел

Шумарски
Факултет-Скопје
Шумарски
факултетСкопје;

Издавач

Година

1995

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
Број

Автор
Ljubodrag Mihajlovic

Наслов
Šumarska entomologija

1.
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Univerzitet u
Beogradu, ŠF,
Belgrad;

2008
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

КОРИСТЕЊЕ НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ
ШФ171
Ш (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
летен

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Љупчо Несторовски
Предуслови за запишување на
Познавање на дрвото, Механизација во шумарството,
предметот
Користење на шумите
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната програма од оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со другите (не
дрвни) шумски производи, техниките и технологиите на нивно добивање и користење, нивното
значење за шумарството и другите индустриски гранки, нвиното значење за руралниот развој,
развојни можности, организација на работата, како и можности за унапредување.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Вовед (предмет на проучување, цел и задача, значење, начела за
унапредување); Методологии за одредување на потенцијал; Класификација (според потекло,
намена, местоположба); Добивање на смола (дефиниција, историја, значење, основни поими,
алат, методологија, план, последици); Користење на корен, кора, лист (техника на собирање,
техника на складирање, пакување и сушење); Користење на плод и семе; користење на лековити
билки; Користење на јадливи габи; Користење на камен, глина, минерални материи, тресет;
Законска регулатива.
Практична настава: Распознавање на најзначајни видови, делови кои се користат, техники за
добивање на поедини производи, одредување на продуктивност и рентабилност при користење
на други шумски производи со конкретни податоци.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, дискусии, теренски и лабораториски вежби
Вкупен расположлив фонд на
60 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

50 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 70 бода (2х30+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски
вежби, теренски вежби) со минимум освоени 5 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два континуирани испити/завршен испит)
со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

1.

Поповиќ В.

Искоришќавање
шума III

2.

Несторовски Љ.

Скрипта
авторизирани
предавања
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Издавач
Шумарски
факултет –
Белград
Интерни
материјали

Година

1986

2005

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

РАСТЕЖ И ПРИРАСТ НА ШУМИТЕ
ШФ172
Ш (изборен)

Академска година / семестар

Зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Панде Трајков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се зопознаат со динамиката на растење на единечните дрвја и на цели насади при
различни услови на месторастење, со производноста на шумите и можностите за зголемување на
производноста.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава. Поим за растеж, прираст и производност. Квантитативни односи меѓу
растежот и факторите кои влијаат на него. Растеж и прираст на единечните дрвја во текот на една
вегетациона сезона и во текот на целиот живот на дрвјата. Растеж и развој на насадите.
Производност на насадите од различни видови дрвја, форми на стопанисување и услови на
месторастење. Можности за зголемување прирастот и приносот на шумските насади.
Практична настава. Дефинирање и пракажување на растежот (табеларно, графички и
математички). Компаративно проучување на растежот на единечните дрвја и цели насади од
различни дрвни видови и услови на месторастење. Изготвување сценарија за зголемување
производноста на конкретен шумски објект.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Предавања, демонстративна, соработување, учење преку предавање, учење со работа
Вкупен расположлив фонд на
150 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

15 часа

16.3

Домашно учење

75 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

До 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава,) со освоени
минимум 10 бода.
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 31 бод од парцијални
испити (два) или завршен испит.
Изготвена семинарска работа минимум 10 бода.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка
на знаење и за студентите кои сакаат да го подобрат
успехот постигнат низ континуираната проверка во текот
на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Ивановски Цветко

Наслов
Растеж и прираст на
шумите

Издавач
УКИМ

Година
1991

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
Број

Автор

1.

Војислав Стаменковиќ
Миливој Вучковиќ

2.

Chadwick D.Oliver &
Bruce C.Larson

Наслов
Прираст и
производност
стабала и шумских
састоина
Forest Stand
Dynamics
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Издавач

Година

Шумарски
факултет во
Белград

1988

John Wiley &
Sons, Inc

1996
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

МНОГУФУНКЦИОНАЛНО СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
ШФ173
Ш - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
IV / 7

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Панде Трајков
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се зопознаат со карактеристиките и функциите на шумата, принципите на
одржливо стопанисување со шумите, одредување приоритетна функција на шумата и оптимална
структура на ползувањето.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава.
Поважни копнени биоми, карактеристики и благодети за човекот. Шумата како
многуфункционален систем. Шумата и општетството. Насоки и принципи за ползување на
комплексот шумски ресурси. Карактеристики на едноцелното и повеќецелното стопанисување
со шумите. Структура на ползувањето од шумата. Материјални шумски ресурси и начин на
нивно ползување. Нематеријални шумски ресурси и начин на нивно ползување. Одредување
степен на важност на шумските ресурси при многуфункционалното стопанисување со шумите.
Организациони основи на многуфункционалното стопанисување со шумите (задачи и
решенија).
Практична настава.
Утврдување оптимална структура на ползување на ресурсите на конкретен шумски објект.
Содржина на план за многуфункционално стопанисување со шумите.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Предавања, демонстративна, соработување, учење преку предавање,
Вкупен расположлив фонд на
150 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (3+1)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

15 часа

16.3

Домашно учење

75 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

До 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава,) со освоени
минимум 10 бода.
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 31 бод од парцијални
испити (два) или завршен испит.
Изготвена семинарска работа минимум 10 бода.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка
на знаење и за студентите кои сакаат да го подобрат
успехот постигнат низ континуираната проверка во текот
на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Панде Трајков

Наслов

Издавач

Година

Многуфункционално
стопанисување со
шумите

Интерна
скрипта

Наслов

Издавач

Година

BSFP

2006

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
Број

Автор

1.

Васил Стипцов

2.

Кирил Богданов

Многуфункционално
стопанисване на
горите
Многуфункционално
лесоустројство
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ПОШУМУВАЊЕ
ШФ116
Е – задолжителен, П - изборен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Е - I I/ 4
7.
П - летен
Проф. д-р Дана Дина Колевска

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со знаења за основите на пошумување (подигање на шумски култури).
Научените сознанија се применуваат во биолошки и биолочко технички дисциплини.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на два дела: Основи на производство на саден материјал за
пошумување (основи на шумско семенарство со шумско расадничарство) и Пошумување (основи
на подигање на шумски култури: намена и видови на шумски култури, биолошки и техничко технолошки аспекти на подигнување на шумски култури, одгледувачки мерки во шумските
култури).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби во расадници и
при пошумување, теренска настава и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
150 часа
време
Распределба на расположливото
време
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (2+3)/75
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

35 часа

16.3

Домашно учење

40 часа

Начин на оценување
70 бода

17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

25 бода
5 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

135

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити / завршен испит, минимум 36 бодови)
и изработен елаборат (минимум 12 бодови), односно
вкупно со минимум 51 освоен бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
Автор
ој
22.
1

1.

Поповски П.

2.

Колевска Д.Д.

3.

Стилиновиќ С.

Наслов
Шумски култури:
семенарство,
расадници и шумски
култури
Шумски култури
Пошумљавање

136

Издавач

УКиМ ШФС,
Скопје
Интерна
скрипта
Научна књига
Белград

Година

1990

2011
1991
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

УРБАНА ДЕНДРОЛОГИЈА
ШФ128
П - задолжителен

Академска година / семестар

II / 4

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Доц. д-р Бојан Симовски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Урбаната дендрологија ги изучува позначајните хортикултурни дрвја и грмушки од автохтоната и
алохтоната дендрофлора, со посебен осврт на вариететите и формите кои се користат во
урбаните средини и нивната адаптивна способност.
Стекнатите сознанија се применуваат во биотехничките дисциплини.
Содржина на предметната програма
Класа голосеменици (Gymnospermae); Класа скриеносеменици (Angiospermae), со посебен осврт
на декоративните вариетети и форми, како и нивната способност за адаптација во урбаните
средини и еколошки услови.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на паркови,
расадници, градско зеленило, дворни хортикултурно решени простори), изработка на проектна
задача и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

40 часа

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

20 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби),
изработка на теренски извештај.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) и изработена проектна
задача со минимум освоени 51 бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

1.

Џеков, С.

Дендрологија
(одбрани поглавја)

2.

Vukićević, Е.

Dekorativna
dendrologija

Издавач
УКиМ ШФС,
Скопје
Univerzitet u
Beogradu,
Beograd

Година
1988
1982

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор

Наслов

1.

Ацевски, Ј., Симовски,
Б.

Пакет материјали по
урбана дендрологија

2.

Royal Horticultural
Society

Velika ilustrirana
enciklopedija - Vrt
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Издавач
Интерни
материјали
Mozaik Knjiga
(превод од
англиски
јазик), Zagreb

Година
2012
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Урбана дендрологија
Urban Dendrology

2. Код / Code

ШФ128

3. Студиска програма
Study Programme

Пејзажно дизајнирање
Landscape Design

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

II / 4 (летен)
(summer
semester)

8. Наставник
Lecturer

Доц. д-р Бојан Симовски
Asst. Prof. Dr. Bojan Simovski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции) / Course objectives (competencies)
Урбаната дендрологија ги изучува позначајните хортикултурни дрвја и грмушки од автохтоната и
алохтоната дендрофлора, со посебен осврт на вариететите и формите кои се користат во урбаните и
периурбаните средини и нивната адаптивна способност. Запознавање со современата класификација на
двете растителни групи: археофити и неофити и нивната улога во биолошката разновидност. Инвазивни
видови од урбаната дендрофлора и посочување на можните негативни влијанија врз животната средина
поради интродукција на овие видови. Стекнатите сознанија се применуваат во биотехничките
дисциплини.
Urban Dendrology covers important horticultural and ornamental trees, shrubs and vines of indigenous and
exotic dendroflora, with special emphasis on varieties and forms used in urban spaces and their adaptive ability
(ecology and pollution resilience). Introduce to modern classification of two plant groups: Archaephytes and
Neophytes and their role in biodiversity. Possible negative environmental impact due to introduction of invasive
alien species of urban dendroflora in urban and peri-urban areas. Gained knowledge is applied in biotechnical
disciplines.
11. Содржина на предметната програма / Course content
ТЕОРЕТСКА НАСТАВА
Општ поим за предметот и историјат на неговиот развиток. Улога и значење на украсните дрвенести
растенија за озеленувањето на урбаните и периурбаните средини. Таксономија и номенклатура,
археофити и неофити. Распространетост и потекло. Морфологија. Екологија. Декоративно значење.
Идентификација и детерминација на декоративните растенија. Голосеменици (Gymnospermae),
скриеносеменици (Angiospermae). Посебен осврт на декоративните вариетети и форми, како и нивната
способност за адаптација во урбаните средини и еколошки услови. Инвазивни дрвенести растенија и
нивното влијание како дел од градското и вонградското зеленило.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Теренска настава: посета на паркови, расадници, арборетуми, градско зеленило, дворни хортикултурно
решени простори. Детерминација на најчесто користени претставници од урбаната дендрофлора.
THEORETICAL LECTURES
Introduction and history of landscaping with urban woody species. Role and importance of urban dendroflora in
urban and peri-urban areas. Taxonomy and nomenclature; Archaeophytes and Neophytes. Distribution and
origin. Morphology. Ecology. Ornamental significance. Identification and determination of ornamental trees,
shrubs and vines. Ornamental native and exotic species and varieties of Gymnosperms/Coniferous plants
(Gymnospermae); Ornamental native and exotic species and varieties of Angiosperms/Flowering plants
(Angiospermae). Ornamental invasive alien woody species and their possible environmental impact.
PRACTICE CLASSES
Field research: park and nursery visits, arboreta, urban greenery, private and public green spaces; Determination
of most-used ornamental trees, shrubs and vines.
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12. Методи на учење
Learning Methods
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на паркови, расадници,
градско зеленило, дворни хортикултурно решени простори), изработка на презентација, изготвување на
проектна задача, теренски извештај и консултации.
Theoretical classes, field lectures, visit of nurseries, arboreta, green houses and alpine houses, public
(community) and private green spaces; Preparation of field reports, individual presentation (.ppt) and paper
work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

5 (3+2) / 75

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

30 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

40 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

25 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

20 часови /
hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

до 20 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 20 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

до 60 (2х30/60)
бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
Method of monitoring the quality of teaching
Internal evaluations and surveys
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22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

Џеков С.

Дендрологија (одбрани поглавја)

УКИМ-ШФС, Скопје

1988

2.

Vukićević Е.

Dekorativna dendrologija

Univerzitet u Beogradu,
Beograd

1982

Издавач
Publisher

Година
Year

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author

Наслов
Title

1.

Симовски Б.
Simovski B.

Пакет e-материјали по урбана
дендрологија
E-materials of Urban Dendrology

УКИМ-ШФС, Скопје
(интерни материјали)
UKiM FoF (auth. lect.)

2016

2.

Šilić Č.

Atlas ukrasnih drveća i grmlja

Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva,
Sarajevo / Beograd

1990

Group of authors
Група автори

Encyclopedia of Gardening
Velika ilustrirana enciklopedija - Vrt

Dorling Kindersley Ltd.,
London
Mozaik knjiga, Zagreb

2002

3.

Samuelson L. J., Hogan M. E.
Семјуелсон Л. Џ., Хоган М. Е.

Forest trees, a giude to the Eastern
United States
Шумски дрвја-водич за источниот
дел на САД

Pearson Education Inc.,
New York
Издавачки центар ТРИ,
Скопје

2006

4.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ОСНОВИ НА УРБАНИЗАМ
ШФ129
П - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
II / 4

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Влатко Андоновски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните елементи на градската средина и општите процеси на
урбанизација,аспекти, фактори и законитости на развојот на градот–структура на градските
простори и активности, како и со најосновните карактеристики на урбанистичкото планирање и
урбаниот дизајн.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава
Теоретски основи. Дефинирање, истражувања и структуирање на урбанизацијата, основни
урбани структури, природни структури во градот, социо-културни структури и процеси, физички
структури, урбани функции, меѓусебна поврзаност и условеност, како и најосновните планерски и
дизајнерски алатки, техники и процедури.
Практична настав, други облици на настава-студио
Идентификација и анализа на урбаните структури (елементи и меѓусебни релации) и фактори на
развој на поедини урбани структури и елементи, како и идентификација на најосновните
релевантни алатки и техники на планирање, дизајнирање и имплементација на адекватни
решенија за унапредување на урбаните структури и поединечните структурни елементи на
градот.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренски вежби, теренска настава,
користење на урбанистички планови, статистички податоци.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:4(2+2)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

50часа
/
50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година

1.
Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

1.
2.
3.

Автор
Мацура Владимир
Mumford Lewis
Зите Камило

Град и градски
предео

Универзитет Београд

1989

Grad u istoriji

BOOK MARSO

2001

Уметничко
обликовање града

Београд
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ИСТОРИЈА НА ПАРКОВСКА УМЕТНОСТ
ШФ130
П - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III /5

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Јасминка Ризовска Атанасовска
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со почетоците и развојот на парковската уметност во еден подолг
временски период низ историјата и влијанието што таа го имала врз современите текови на
пејзажната архитектура
Содржина на предметната програма
Парковска уметност кај старите народи, Египет, Асирија, Вавилон, Персија, Стара Грција, Стар
Рим. Парковска уметност во Азија, Индија, Кина, Јапонија. Исламска парковска уметност. Развој
на парковската уметност во средниот век. Парковите во Шпанија. Мавритански паркови.
Ренесансни и барокни паркови во Италија, Франција, Германија, Австрија, В. Британија. Пејзажни
паркови во В. Британија, Франција, Германија. Карактеристики на пејзажните паркови во VIII и XIX
век. Парковска уметност во Русија. Современа парковска уметност во Америка и Европа.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавања, аудиториски вежби, теренска настава, изработка
на семинарска работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа

16.

Други форми на
активности

17.

Начин на оценување

16.1
16.2
16.3

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

45 часа
/
40 часа

17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Семинарска работа изработена со презентација за
добивање на макс. 30 бода.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Јасминка Ризовска
Атанасовска

Наслов
Историја на
парковска уметност

Издавач

Година

Интерна
скрипта

2007

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор
Кулелиев Ј.

1.
Стоичев Љ
2.
3.

Enge T.O.,SchroerC.F.

Наслов
Историја на
градинско-парковото
искуство
Парково и
ландшафтно
искуство
Garden Architecture
in Europe
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Софија

2007

Софија

1960

Koln

1992
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ЕЛЕМЕНТИ НА ПЕЈЗАЖНО ДИЗАЈНИРАЊЕ
ШФ131
П - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III / 5

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Јасминка Ризовска Атанасовска
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните елементи на зелените површини, меѓу кои и
архитектурните неопходни во оформувањето на повеќе типови зелени површини, кои покрај
растителноста имаат значајна улога за нивно квалитетно функционирање.
Содржина на предметната програма
Функции на зелените површини. Композиција. Компоненти и елементи на зелените површини.
Стилови на парковската композиција, класичен-геометриски, пејзажен-природен и комбиниран
стил. Зонирање на парковската територија. Класификација на архитектурните елементи во
парковската композиција. Архитектурни елементи со декоративна намена: декоративни базени,
водни огледала, воден партер, фонтани, декоративни порти, колонади, балустради, каријатиди.
Скулптурата како компонента на парковската композиција. Монументални споменици, бисти,
могили, обелиск, ротонда, глориета. Патеки, алеи, плочници. Архитектурни елементи за
неопходни животни потреби, декоративни чешми, декоративни корпи за отпад, канделабри.
Архитектурни елементи за известување во парковите. Архитектурни елементи на моделиран
терен, скали, скалинети, тераси, потпорни ѕидови. Архитектурни елементи за пасивен одмор,
парковски мебел, клупи, сенкари-беседки, павилјони, перголи, настрешници. Архитектурни
елементи за активен одмор, спортски објекти. Водопади, водни каскади, мостови, реки езерца,
канали.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањa, вежби, теренски вежби, теренска настава, посета
на парковски површини, изработка на семинарска работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75;
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

45 часа
/
40 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Направена проектна задача за освојување макс. 30 бода.
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Јасминка Ризовска
Атанасовска

Наслов
Елементи на
пејзажно
дизајнирање

Издавач
Интерна
скрипта

Година
2012

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Фомина Л.
Booth N.K.

2.

Наслов
Основи на парковото
искуство
Basic elements of
Landscape
Architectural Design
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Издавач

Година

Софија

1988

Watson-Guptil
Publications,
USA

1989
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ЦВЕТНИ КУЛТУРИ
ШФ132
П - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
I I/ 3

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Јасминка Атанасовска Ризовска
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот е преку предавања и вежби студентите да научат да ги познаваат, размножуваат и правилно применат цвеќињата во хортикултурната пракса.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на два дела: Позвавање и карактеристики на цветните култури и
Производство на цвеќиња. Познавање и карактеристики на цветните култури: Потреба и
традиција за одгледување на цвеќиња; Класификација на цвеќињата; Цвеќиња за отворен
простор: едногодишни цвеќиња, двегодишни цвеќиња, многугодишни цвеќиња (перени);
луковичести цвеќиња; кртолести и ризомни цвеќиња; ползави цвеќиња; декоративни тревести
растенија; Цвеќе за затворен простор: лисно-декоративни цвеќиња; цветно-декоративни
цвеќиња. Производство на цвеќиња: Производство на најважните групи цветни култури.
Содржина на вежби: Познавање на видови цвеќиња. Теренска настава.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби во расадници,
цветни пазари, паркови и др., теренска настава и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

40 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

35 бода

17.3

Активност и учество

5 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити / завршен испит, минимум 36 бодови)
и практичен дел (колоквиум, минимум 6 бодови),
изработен хербар (минимум 6 бодови), односно вкупно
со минимум 51 освоен бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
Бр.

Автор

1.

Колевска Д.Д.

2.

Ризовска-Атанасовска
Ј.

Наслов
Цветни култури и
нивно производство
Перени и
едногодишни
растенија

Издавач
Интерна
скрипта
Интерна
скрипта

Година
2012
?????

Дополнителна литература
Ред.
број

22.2

22.

до 50 бода

1.
2.

Автор
Карасек К.

Група автори

Наслов

Издавач

Година

Пластеници и
цвеќарству у
расадничарству

Партенон
Београд

1999

Врт (Градина)

Младинска
књига

2006
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕКОРАТИВНИ
РАСТЕНИЈА
ШФ133
П - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
I I/ 4

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Дана Дина Колевска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со знаења за биолошки, технички и технолошки аспекти на производство на декоративни растенија. Научените сознанија се применуваат во биолошки и биолочко
технички дисциплини.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на два дела: Размножување на декоративни растенија и
Производство на декоративни растенија. Размножување на декоративни растенија: Семенарство
на декоративни растенија; Генеративно и вегетативно размножување. Производство на
декоративни растенија: Организација на расадници; Производни објекти; Технологии на
производство на декоративни растенија; Агротехнички и агромелиоративни работи
во расадникот; Производство и школување на садници од дрвја и грмушки; Производство на
рози; Производство на цвеќиња и други вд декоративни растенија.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби во расадници,
теренска настава и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1
17.2
17.3

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

60 бода
35 бода
5 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити / завршен испит, минимум 36 бодови)
и практичен дел (колоквиум, минимум 6 бодови),
изработен елаборат (минимум 6 бодови), односно вкупно
со минимум 51 освоен бод. Завршниот испит не е
задолжителен.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

Литература
Задолжителна литература

22.1

Ред.
бр.

Автор

1.

Колевска Д.Д.

2.

Ризовска-Атанасовска
Ј.

Наслов
Семенарство и
производство на
декоративен саден
материјал
Перени и
едногодишни
растенија

Издавач
Интерна
скрипта

Интерна
скрипта

Година

2001

2001

Дополнителна литература
Ред.
бр.

22.2

22.

до 50 бода

1.

2.

Автор

Стилиновиќ С.

Карасек К.

Наслов
Производња
садница шумског и
украсног дрвеќа и
жбуња
Пластеници и
цвеќарству у
расадничарству
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Издавач

Година

Универзитет у
Берограду
1987

Партенон
Београд

1999
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
ШФ134
П – задолжителен

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

Академска година / семестар

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје

III / 7

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Јасминка Ризовска Атанасовска
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со проблематиката на проектирање на зелени површини во
градовите што всушност претставува еден сложен процес бидејќи тој во себе вклучува повеќе
дисциплини.
Содржина на предметната програма
Систем на зелени површини во градовите. Историски развој, нивно планирање и класификација.
Типови на системи на градско зеленило. Фактори кои го условуваат создавањето и развојот на
системот на зелени површини. Нормирање на зелените површини. Природните елементи во
пејзажната композиција. Оформување и уредување на различни типови зелени површини. Поим
за предел и пејзаж. Поимот пространство во пејзажната архитектура. Употреба на природни
елементи и компоненти во пејзажната композиција. Релјефот и неговите елементи како
компоненти на пејзажот. Водата како компонента на пејзажот. Растителноста, дрвја, грмушки,
цвеќиња, како компонента на пејзажот. Градини од рози-розариум, сирингетум, градини од
јорговани, филацетуми, алпинетуми. Алејната мрежа и нејзините елементи како компонента на
парковските површини. Начини на пејзажно моделирање на растителноста. Класификација на
зелените површини. Типови зелени површини.Објекти ипроцес на пејзажно проектирање. Поим,
цел и карактеристики на процесот на проектирање. Фази на процесот на пејзажно проектирање.
Проектна задача и припреми за проектирање. Изработка на техничка документација. Видови на
проекти. Улогата на проектантот во фазата на изведување на проектот. Претставување на
просторот во пејзажното проектирање.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањa, вежби, теренски вежби, теренска настава, посета
на паркови и други зелени површини, изработка на проектна задача и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење
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45 часа
/
40 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработена проектна задача за добивање макс. 30 бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода
од 51 до 60 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Јасминка Ризовска
Атанасовска

Наслов
Дизајнирање на паркови
и зелени површини

Издавач
Интерна
скрипта

Година
2012

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

1.
2.
3.

Автор
VujkovicLj.
Vujkovic Lj., et al
Стоичев Л.

Наслов
Pejzazna arhitekturaplaniranje i projektovanje
Tehnika pejzaznog
projektovanja
Парково и ландшафтно
искуство
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Издавач

Година

Beograd

1995

Beograd

2003

Софија

1960
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ПОДИГАЊЕ И НЕГА НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
ШФ135
П – задолжителен

Академска година / семестар

IV / 8

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Николчо Велковски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со видовите на зелени површини, нивните функции, намена,
карактеристики, развиток, како и со техниките на нивно подигнување и негување.
Содржина на предметната програма
Вовед, Историски развиток, Поим и значење, Зелените површини и биоеколошките фактори кои
влијаат врз животната средина, Деградација и оштетување на зелени површини, Загадување на
животната средина, Значење на растенијата и зелените површини, Избор на дрвја и грмушки за
подигање на зелени површини, Функционалност на зелените површини, Животен век на
украсните растенија, Стареење на украсните растенија, Категории на зелени површини, Зелени
површини со општа намена, Зелени површини со ограничена намена, Зелени површини со
специјална намена, Системи на зелени површини, Пренесување на проектот од план на терен,
Вредност на украсните растенија и економичност во подигнувањето и негата, Машини и алати за
подигање и нега на зелени површини, Избор и заштита на постојните растенија, Заштита на
стеблата при подигање нивото на теренот, Заштита на стеблата при снижување нивото на
теренот, Садење на дрвја, Садење грмушки, Норми за бројот на дрвјата и грмушките за
засадување во зелените површини, Пресадување на дрвја, Мерки за нега на зелени површини,
Залевање, Оросување, Окопување, Нега на крошната, Прихранување, Заштита, Подигање и нега
на живи огради, розариуми и алпинеуми, Нега на различни видови озеленети површини, Поим и
значење за тревници, Дефиниција и класификација, Функции на тревниците, Поделба и намена
на тревниците,
Видови и карактеристики на тревите, Избор на треви и тревни смеси за
затревување, Чување и квалитет на тревни семиња, Норми за сеење на семето, Техника на
подигање на тревници, Подготовка на теренот и почвата за формирање на тревник, Оформување
на тревник, Мерки за нега на тревници, Прихранување, Полевање, Плевење, Косење, Аераација,
Чистење, браносување и валирање на тревните површини, Заштини мерки, Обновување на
запуштен тревник (реконструкција).Годишна програма за нега,
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, вежби, консултации и настава и вежби на терен.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (4+2)/90
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

40 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби и теренска настава и
вежби.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, е со
освоени најмалку 10 бода од активност и учество или
семинарска работа. Завршниот испит се полага преку тест
со освоени најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Велковски, Н.,

Наслов
Подигање и нега на
зелени површини
(скрипта)

Издавач
Интерни
материјали

Година

2010

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор

Наслов

1.

Антанасијевиќ, Н,

Подизање и неговање
зелених површина

2.

Баткоски, Д.,

Одгледување и
одржување на зелени
површини (скрипта)
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Издавач

Година

Униврзитет у
во Белград,
Шумарски
факултет

2007

Интерни
материјали

2002
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ПАРКОВСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
ШФ136
П - задолжителен

Академска година / семестар

IV/ 7

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Здравко Трајанов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со парковските инфраструктурни објекти. Планирање, проектирање, градење и
одржување на парковските инфраструктурни објекти. Еколошки и законски пристап при
градењето на инфраструктурните објекти.
Содржина на предметната програма
Планирање, проектирање, градење и одржување на инфраструктурни објекти. Фази во
проектирањето (физибилити студија, идеен проект, основен проект, изведбен проект).
Истражување и анализа при процесот на проектирање, преку запознавање на градежните
материјали, градежни конструкции и градежните објекти. Цртање на планови со графички
прилози. Техники за изработка графички прилози (прегледна карта, ситуационен план, надолжен
профил, попречени профили, пресеци на објекти, профил на кубатури). Премер на работите и
пресметка на трошоците. Изработка на техничка документација. Естетски и урбан пристап при
проектирањето на парковските инфраструктурни елементи. Заштита на природата и еколошки
пристап при планирањето, градењето и одржувањето на парковските инфраструктурни објекти.
Законска регулатива поврзана со: планирање, проектирање, градење и одржување на
парковските инфраструктурни објекти.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање (запознавање со теоријата на предметот),
вежби (техника на проектирање и изработка на идеен проект за инфраструктурни објекти),
теренска настава- вежби (посета на градилиште во фаза на изработка на инфраструктурни
објекти)
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/70
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30часа
тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
активности
16.2
Самостојни задачи
30 часа
16.3
Домашно учење
55 часа
Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби, теренски вежби и
изработка на проект).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит).
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку парцијални испити.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред
.бр
ој
22.
1

Автор

1.

Трајанов Здравко

2.

Љ. Вујковић, М.
Нећак, Д. Вујичић.

3.

Т. Walker

Наслов
Парковски
инфраструктурни
објекти
(интерна скрипта)
Техника пејсажног
пројектовање
Site design and
construction detailing,
John Wiley & Sons

Издавач

Година

УКиМ ШФС

2012

Белград

2003

New York

1992

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

T. Harlow,
F. K. Landphair

Landscape
architecture
construction, Elsevier

New York

1987
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ГРАДИНИ
ШФ137
П – задолжителен

Академска година / семестар

III / 6

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Јасминка Ризовска Атанасовска
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со начините на оформување на мали градини вклучувајќи ги тука
елементите кои одговараат на таа намена.
Содржина на предметната програма
Домување и потреба за уредување на градини. Фактори кои влијаат на уредувањето на градини,
поднебје, традиција, локација, големина на парцела, облик, архитектура на градбата. Просторна
организација на градината, преден дел, страничен и заден дел. Функционална структура на
градината, тераса, зона на мирен одмор-пацио, зона на рекреација, простор за хоби, акценти.
Елементи на физичката структура на градините, растителност, градинско-архитектурни елементи,
огради, базени, порти, поплочени површини. Типови на градини во однос на поднебјето, стилот
на градба на куќата. Тематски градини, водена, зачинска, камена градина. Куќен атриум, лоѓа,
балкони и тераси. Кровни градини. Традиционални градини.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањa, вежби, теренски вежби, теренска настава, посета
на индивидуално зеленило, изработка на проектна задача, семинарска работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75;
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа

16.

Други форми на
активности

17.

Начин на оценување

16.1
16.2
16.3

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

45 часа
/
40 часа

17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.

до 50 бода
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ
континуираната
проверка
во
текот
на
семестарот.Изработка на проектна задача за добивање на
макс. 30 бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Јасминка Ризовска
Атанасовска

Наслов
Дизајнирање на
градини

Издавач
Интерна
скрипта

Година
2012

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број
1.
2.
3.

Автор

Наслов

Plucknet J.

The Small Garden

Brookes J.
Alexander R.

Dizajnvrta
A Handbook for
Garden Designers

159

Издавач
Abbeydale
Press
London
London

Година
2002
2002
1994
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ЕСТЕТИКА НА ПЕЈЗАЖОТ
ШФ138
П – задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
III / 6

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Влатко Андоновски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да им обезбеди основни познавања на студентите за пејзажниот дизајн, вклучувајќи анализа на
дизајнот, проучување на земјените форми и планирање нивна измена, како и селектирање на
растителен материјал и негова правилна употреба во функција на создавање карактеристични
пејзажи.
Содржина на предметната програма
Принципи во пејзажниот дизајн: физички (морфолошки) карактеристики на растенијата, форма,
текстура, боја, единство во дизајнирањето, едноставност и повторување, разноликост,
акцентирање, баланс, линија, секвенци, ритам. Создавање фокусни точки. Примена на
принципите во дизајнирањето. Растенијата и архитектурата. Функционално користење на
пејзажниот дизајн: балансирање на структурните и растителните форми, текстурата и
архитектурата, избор на растенија и нивно користење. Циркулациони елементи. Надворешна
соба. Ѕидови и тавани. Врамување на видикот. Процес на пејзажно дизајнирање: дефинирање на
зоните во пејзажот, комбинирање на структурните со архитектурните елементи, план за пејзажно
уредување. Компјутерите во пејзажниот дизајн.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањa, вежби, теренски вежби, теренска настава, посета
наразлични категории зелени површини, изработка на семинарска работа/проектна задача и
консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75;
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

45 часа
/
40 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Семинарската работа односно проектна задача за
освојување макс. 30 бода.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.
2.

Автор
Јасминка Ризовска
Атанасовска
Влатко Андоновски

Наслов
Естетика на пејзажот
Пејзаж и дизајн на
зелените површини

Издавач
Интерна
скрипта
Интерна
скрипта

Година
2012
2005

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор
Grant W. Reid

1.
2.
3.

Motloch J. L.
Hannebaum L. G.

Наслов
From Concept to
Form in a Landscape
Design
Introduction to
Landscape Design
Landscape Design
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Издавач

Година

John Wiley and
Sons, Inc, USA

1993

John Wiley and
Sons, Inc, USA
New Jersey,
USA

2001
2002
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ЦРТАЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОР
ШФ139
П – задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
I/1

Број на ЕКТС
кредити
Вон. проф. м-р Исмет Рамиќевиќ (УКИМ – ФЛУ)
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата по овој предмет има за цел да го развие визуелниот начин на размислување и
чувството за простор, да изгради моќ на перцепција, да ја развие креативноста кај студентите која
е неопходна за формирање на квалитетни дизајнери. Тоа се остварува преку вежби за
совладување на просторот и начинот на гледање и компонирање на истиот имплементирајки ги и
останатите ликовни соджини.
Содржина на предметната програма
Значење и улога на предметот, начин на гледање. Простор, совладување на просторот-форматот.
Композиција, компонирање на просторот-форматот. Пропорција и како да се согледа истата.
Линијата како изразно средство. Бојата во композицијата. Форма и односи на маси. Однос
простор-форма. Дистанца и длабочина-перспектива. Светло-сенка. Перспектива. Површина,
архитектоника на просторот. Пропорција на човечка фигура. Дизајнирање на предмети.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува преку предавања, аудиториски вежби, самостојна работа и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото време
4(2+2)/60
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
50часа
активности
16.2
Самостојни задачи
/
16.3
Домашно учење
50 часа
Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

Од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

Од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

Од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

Од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

Наслов

1.

163

Издавач

Година
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ОСНОВИ НА КОНЗЕРВАЦИЈА НА ВОДАТА И ПОЧВАТА
ШФ140
Е - задолжителен

Академска година / семестар

II / 3

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Иван Блинков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните поими во врска со водата (општа, шумска и хидрологија
на водотеци, општа и хидраулика на водотеци, хидрометрија), земјиштето (категоризација,
класификација), факторите кои влијаат врз деградацијата на почвата и водата, типовите на
деградација на почвата и водата и посебен осврт на опустинувањето бидејќи Конвенцијата за
борба против опустинување е една од т.н. РИО конвенции и секој инженер за екоинеженеринг и
екоменаџмент треба да се запознае со оваа проблематика заради правилно планирање и
управување со природните ресурси особено почвата и водата.
Содржина на предметната програма
Геохронологија и основи на геоморфологија - формирање на релјефот и релјефните елементи;
Покровност на земјиштето
Хидрологија: водни ресурси, врнежи, оттекување, испарување, протеци;
Хидраулика: хидростатика, хидродинамика; хидрометрија
Хидрологија и хидраулика на водотеци,
Мониторинг: Мониторинг на почва, Хидрометриски мониторинг
Деградација на земјиштето – Основни дефиниции, Природни фактори за деградација на почва и
вода: Социоекономски фактори на деградација на земјиштето:
Типови деградација на земјиштето; Деградација на почвата; Деградација на водите;
Деградација на земјиштето во Европа и РМ;
Природни опасности: Десертификација (поим, фактори, видови десертификациони процеси)
Практична работа: задачи од хидрологија, хидраулика и хидрометрија
изработка на елаборат - семинарска по деградација на земјиште и десертификација
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

35 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, аудиториски и
теренски вежби, изработка на елаборат – задачи со
минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испита / завршен испит –
минимум 36 бода), изработен елаборат-задачи (минимум
6 бода) и минимум бодови од настава (6). со вкупно
освоени најмалку 51 бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред.
број

Автор
Блинков И.

1.

Блинков И.

Наслов
Основи на конзервација
на водата и
почвата(интерна скрипта)
ОКВП – практикум за
вежби (интерен м-јал)

Издавач

Година

УКИМШФС

2004

ШФС

2011

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

1.

Автор
Ставриќ,Чукалиев,
Блинков, Мукаетов,
Доневска

Наслов
НЦСА проект (тематски
дел: деградација на
земјиштето и
десертификација)
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Издавач
UNDP –
МЖСПП

Година
2005
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ШУМСКА ИНВЕРТЕБРАТА
ШФ 141
Е - задолжителен

Академска година / семестар

II/ 4

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Стерја Начески
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со морфологијата, анатомијата, биологијата нa протозои, сплескани црви, цвчести
црви, нематоди, мекотели, полжави, раковите, пајаците, стоногите и инсектите, потоа
биономијата на одделни видови инсекти, пајаци, нематоди, полжави.
Содржина на предметната програма
Теоретската настава: Во предметната програма се изучуваат молофрогијата, анатомијата,
размножувањето и развитокот, биологијата на Тип Protozoa-протозои; Тип Plathelminthesсплескани црви; Тип Nemathelmintes-цвчести црви, Класа Nematoda-нематоди; Тип Molluscaмекотели, Класа Gastropoda-полжави; Тип Annelida -прстенасти црви, Тип Arthropoda членконоги,
Поттип Branchiata , Класа Crustacea – ракови; Поттип Chelicerata, Класа Arachnida -пајаци (Red
Scorpiones-скорпии, Aranea-пајаци, Acarina-акари,), Поттип Tracheata, Класа Myriapoda -стоноги,
Класа Diplopoda, Класа Chilopoda, Класа Symphyla и Класа Insecta (Hexapoda) -инсекти, Поткласа
Apterygota (Рeд Protura,Diplura, Collembola и Thysanura); Поткласа Pterygota, Сек. Exopterygota,
Odonata, Ephemeroptera, Blattodea, Isoptera, Mantodea, Dermaptera, Orthoptera, Phasmida,
Homoptera, Heteroptera, Сек. Endopterygota, Rhaphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera,
Hymenoptera, Dipteraа, потоа на одделни фамилии, како и видови инсекти. Притоа особено
внимание се посветува на нивната физиологија и екологија. Кај одделни видови инсекти е
разработена нивната биономија, значење што го имаат за шумските ексоистеми.
Практична настава: Во практичниот дел од шумски без,рбетници
се разработуваат
морфолошки и анатомски прикази на градбата на протозои, сплескани црви, цевчести црви,
нематоди, мекотели, полжави, раковите, пајаците, стоногите и инсектите, размножувањето и
развитокот и нивната екологија.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањe, лабораториски и теренски вежби, теренска
настава, консултации, вежби на кои се користат скици, цртежи, шематски пркази, презентации,
жив и препараран материјал од инкти и разни типови оштетуааав од инсекти и др. без ,рбетници.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

10 часа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

25 часа

16.3

Домашно учење

35 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х35+10)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски и
теренски вежби, активно учење на видовите шумски
без,рбетници), максимум 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испити (2х35=70 бода) и
практичен дел (препознавање на инсекти и оштетувања10 бода) со минимум освоени 51 бода, а максимум 80
бода, собирање и изработка на инсектариум со 60
видови инсекти и др. без,рбетници со максимум освоени
10 бода и активност и учество во предавање и вежби
(редовност) –максимум 10 бода.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

Автор

Наслов

Издавач

Година

М. Круниќ

Зоологија Инвертебрата, 2
дел,

1989

Ј. Шапкарев

Зоологија на
без,рбетници,

Љупка Хаџи-Ристова

Шумарска ентомологија 1
и 2 дел

Научна
Књјига,
Београд,
„Студентс
ки збор„
Скопје
УКИМШФС

Наслов

Издавач

Година

Univerzite
tu
Beogradu,

2008

1.

2.
3.

1991

1995

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број

Автор
Ljubodrag Mihajlovic

Šumarska entomologija

1.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ШУМСКА МИКОЛОГИЈА СО ЛИХЕНОЛОГИЈА
ШФ142
Е - задолжителен

Академска година / семестар

II/3

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да се стекнат со базични познавања од неколку важни области
на микoлогијата и лихенологијата, пред се оние кои се во тесна корелација со аспекти од
животната средина и шумарството
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Систематика, принципи на номенглатура и типови на таксономија. Тро и
петцарствени системи. Основни карактеристики на организација и класификација на Bacteria,
Archea и Eukarya.
Алги – класификација, распостранување и начин на живот. Алги со прокариотски тип на
организација на клетка: Cyanobacteria. Алги со еукариотски тип на организација на клетка (општи
карактеристики, структура, фертилизација, животни циклуси, морфологија, биодиверзитет,
класификација, распостранување): Rhodobionta, Phycobionta, Heterokontophyta, Haptophyta,
Euglenophyta, Dinophyta, Chlorophyta.
Габи–специфики на царството, општи карактеристики, структура, исхрана, резервни материи,
начин на живот. Општи карактеристики (плодни тела, типови на размножување, животен циклус,
систематика, распостранување, еколошко значење и практична примена) на Myxomycota и
Eumycota (Mastigomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina).
Паразитизам, сапрофитизам, мутуализам и симбиоза (микориза) кај габите.
Лишаи. Градба на талус. Начин на размножување. Класификација (Lichenophyta: Ascolichenes,
Basidiolichenes и Lichenes Imperfecti). Уптреба. Индикаторски вредности на поедини видови на
лишаи. Практична настава: Лабораториски вежби, микроскопија
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби, теренска
настава и консултации.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

30 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 90 бода (2х35+20)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

22.

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
изработка на теренски извештај и хербарски материјал)
со минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални 2х35=70/ завршен испит) и
практичен дел (препознавање) –максимум 20 -90 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

/

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор

Папазова-Анакиева, И

Наслов

Издавач

Шумска микологија со
лихенологија -интерна
скрипта

Година

2012

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

Автор

1.

Webster, J., Weber, R.

Introduction to fungi

2.

Lee, R. E

Phycology. 4th edition

3.

Ушчуплиќ, М

Свијет глјива

Наслов
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Издавач
Cambridge
University
Press. UK
USA,
Cambridge
University
Press
Академија
наука и
уметности
на
БиХерцегов
ине

Година

2007

2008

2004
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Шумска микологија со лихенологија
Forest mycology and lichenology

2. Код / Code

ШФ142

3. Студиска програма
Study Programme

Екоинженеринг и Екоменаџмент
Ecoingeneering and Ecomanagement

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет – Скопје
UKIM – Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

II/3

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева
Prof. Dr. Irena Papazova-Anakieva

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

6

10. Цели на предметната програма (компетенции) / Course objectives (competencies)
This course provides an introduction to the various groups of fungi and lichens, their morphology, biological
activities and economic importance. When the student complete this class it should be able to: Discuss the
importance of fungi in various ecological roles; demonstrate an understanding of how fungi impact human
affairs; outline the higher taxonomy of the fungi and how the fungi relate to other organisms, discuss the
characteristics of the major classes and orders within the fungal kingdom, identify the major families and certain
species of mushrooms and other macrofungi and lichens, and also plant diseases caused by fungi on forest trees.
11. Содржина на предметната програма / Course content
Topics covered with this course include taxonomy, life history traits, ecology, physiology, and evolutionary
biology of the major classes and orders of fungi (true fungi and other groups of organisms traditionally classified
with the fungi) and lichens. Particular emphasis will be placed on the impact of fungi on forest tree health (plant
diseases caused by fungi). Laboratory exercises will emphasize the identification of these orders.
Introduction to the Fungi; Diversity of fungi and fungus-like organisms; Relationship to other organisms; History
of mycology; The fungal body and cells; Fungal physiology, nutrition, and growth; Fungal ecology: ways they
make their living; Division of Mastigomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota; Fungi as
symbionts: Mycorrhiza; Lichens; Fungi as food; Mushroom poisoning; Medicinal uses of fungi and lichens
12. Методи на учење / Learning Methods
Theoretical classes, interactive laboratory and field exercises, guided observation of specimens of various fungi;
Field research, preparation of field reports, and paper work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

3+2

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

60 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
30 часови /
семинари, тимска работа
hours
Practice (laboratory, auditory), seminars, team work
16. Други форми на активности
Other forms of activities

16.1 Проектни задачи
Project tasks

10 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

30 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

30 часови /
hours
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17. Начин на оценување
Assignments and Grading

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

20 бодови / points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

20 бодови / points

17.3. Завршен испит
Final exam

60 бодови / points

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60 points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70 points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80 points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90 points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100 points 10 (десет) (A) (ten)
19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.
Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
Method of monitoring the quality of
teaching

Интерна евалуација и анкети
Internal evaluations and surveys

22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
1.

И. Папазова-Анакиева
I. Papazova-Anakieva

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Шум. микологија со лихенологија УКИМ – ШФС
(интерна скрипта)
Forest
mycology
and UKIM - FOF
lichenology(internal textbook)

Година
Year
2012

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

1.

Webster, J., Weber, R.

Introduction to fungi

Cambridge University
Press. UK

2007

2.

Lee, R. E

Phycology. 4th edition

USA, Cambridge
University Press

2008

3.

Ушчуплиќ, М

Свијет глјива

Академија наука
и уметности на
БиХерцеговине

2004
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ВЛИЈАНИЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ШФ143
Е - задолжителен

Академска година / семестар

IV / 7

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Здравко Трајанов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целите на предметната програма е одредување на влијанието на разни активности на човекот
врз животната средина. Законско и практично решавање на проблемите поврзани со влијанието
на актвностите на човекот, со посебен осврт на влијанието на шумарските, паркарските и
екоинженерските активности врз животната средина.
Содржина на предметната програма
Вовед, цел и задача на предметот; Политика, социјална, институционална и легислативна рамка
при одредувањето на влијанието на активностите врз животната средина. Разработка на
проектанта активност, генерален преглед на видот на активностите, технолошко – технички опис
на активностите, опис на животната средина околу објектот, влијанието на активностите врз
животната средина. Определување потреба за спроведување на процес, определување обем на
процес, процена на влијанијата, мерки за намалување на влијанието, мониторинг на
индикаторите, процес на одлучување, менаџирање на процесите, контрола на процесот и т.н.
Состојба во Република Македонија и процедури на познати светски институции при оценувањето
на влијанието на активностите врз заштитата на животната средина. Влијание на на шумарските,
паркарските и екоинженерските активности врз животната средина.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање (запознавање со теоријата на предметот),
вежби (изработка на програма за влијанието на активностите врз животната средина),
теренска настава- вежби (оценка на влијанието на конкретен објект врз животната средина)
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

55 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

172

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби, теренски вежби и
изработка на проект).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит).
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку парцијални испити.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

Автор

1.

Трајанов Здравко

2.

М.Мулев

3.

Ј. Димитријевиќ

Наслов
Влијание на активност на
животната средина
(интерна скрипта)
Заштита на животната
средина
Животна средина

Издавач
УКиМ
ШФС
Ворлдбук

Година

2012
1997
1998

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број
1.
2.

Автор

Наслов
Студии за оцена на
влијание на активност врз
животна средина
Законска регулатива
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ВОВЕД ВО ПРЕДЕЛНО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ШФ144
Е - задолжителен

Академска година / семестар

IV / 7

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
доц. д-р Иван Минчев
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со проблематиката во врска со карактеризација и типологија на
пределите, како и основите на планирање на предлеите и просторното планиање со осврт на
шумите и шумарските активности во процесот на планирањето
Содржина на предметната програма
Предели (основана терминологија и дефиниции според ЕУ терминологија)
Геоекологија – (вовед, дефиниции, терминологија, темелни поставки и концепти на просторот),
Абиотски и биотски елементи на предел (геоморфологија со геодиверзитет, хидрографија,
вегетација, фауна), вовед во Типологија на предели, оцена на карактерите на пределот
Видови планирања во РМ: Просторно планирање; Урбанистичко планирање; Секторски –
тематски планирања;
Планирање на предел– LANDEP методологија за предели,
Планирање на просторот: Предмет, цели и задачи на планирање користење на земјиштето;
Основни принципи и методи; Модели, концепти и теории за развој,
Шуми, урбани зелени површини и шумарски актоивности во процесот на планирање на
просторот
Практична работа: елаборат –, основни пресметувања за типологија на предел (делинеација
на регион. Аналза на карактеристиките, типологија на предел )
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

55 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, аудиториски и
теренски вежби, изработка на елаборат – задачи со
минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испита / завршен испит –
минимум 36 бода), изработен елаборат-задачи (минимум
6 бода) и минимум бодови од настава (6). со вкупно
освоени најмалку 51 бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.
2.
3.

Автор
Блинков И.,
Хаџипецова С.,
Зиков М,.

Наслов
Интерна скрипта
(подг.)
Предели
Просторно
планирање

Издавач

Година

УКИМ - ЗФ

2007

УКИМ-ПМФ

2005

Дополнителна литература
Ред.
број

22.
2

Автор

1.

2.

3.

Богнар, Лозиќ, Салетто

Цвејиќ et al.

Наслов
Стручна
документација –
просторни планови.
Типологии на предел
Геоекологија
(интерна скрипта)
Типологија предела
Београда за потребе
ЕУ конвенције о
пределима
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ, ВОДА И РИЗИЦИ ОД
ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ
ШФ144
Е - задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
IV/ 7

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Иван Блинков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со: управувањето со земјиште и вода и основните насоки при
планирањето во врска со овие ресурси. Запознавање со основнитена управување на ризици од
природни непогоди
Содржина на предметната програма
- ЗЕМЈИШТЕ - Земјишен покров/Користење на земјиштето - Поим за земјиште, класификација за
земјишен покров/користење (класификација по CORINE LC/U) типови на користење на простор и
просторни единици, НУТ1 -3, ИНСПИРЕ директива, Категоризација на земјиштето, Управување со
ресурсите на земјиштето (Земјишна политика, Легислативна рамка и начини за управување со
ресурсите на земјиштето во РМ и ЕУ , Закани и бариери за одржливо управување со земјишните
ресурси, Мониторинг на почва и земјиште
- ВОДИ - Основни начела за управување со водите: Активности при управување со водите, Водна
политика - Европска Рамовна директива за водите (директиви-ќерки – за подземни води, за
одбрана од поплава и други; Водни Тела (поделба, делинеација , типологија на водни тела,
карактеризација-класификација на еколошки статус; Влијание на активности врз водните тела;
Вовед во мониторинг на водите, Улога на шумите и шумските активности; Вовед во планирање
управување со речен слив (класификација на водни тела, идентификација на притисоци,
еколошки објективи, програма на мерки)
- РИСК/ХАЗАРД МЕНАЏМЕНТ- Управување со ризици од природни непогоди: Вовед, Видови на
природни непогоди, карактеристики на природни непогоди, гравотациски и хидролошки
непогоди, основни пристапи за управување со непогоди
Практична работа: Елаборат за одредено подрачје (анализа на користење на земјиште,
недостатоци за одржливо управување со земјиштето и можни решенија, делинеација и
типологија на водни тела, анализа на извoри на загадување, вовед во програма на мерки,
гравитациска и хидролошки непогоди, анализа на фрекфенција и силина на непогодите, мерки
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 7 (4+3)/105
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
60 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
/
активности
16.2
Самостојни задачи
45 часа
16.3

Домашно учење
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 75 бода (3х25)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 15 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, аудиториски и
теренски вежби, изработка на елаборат – задачи со
минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испита / завршен испит –
минимум 36 бода), изработен елаборат-задачи (минимум
6 бода) и минимум бодови од настава (6). со вкупно
освоени најмалку 51 бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.
2.
3.

Автор

Наслов

Блинков И.

Интерна скрипта (во подг.)

Блинков И.

Прирачник за управување
со речен слив
РимаДима проект –

Блинков И. et al.

Издавач

Година

UNDP – МЖСПП

2012

УКИМ-ШФС

2008

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број
1.
2.

Автор
Ставриќ,Чукалиев,
Блинков, Мукаетов,

Наслов
NCSA – проект (тема
деградација на з-те)
Пакет материјали –
стручно-техничка
документација
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Управување со земјиште, вода и ризици од природни
непогоди
Land, water and risk management

2. Код / Code

ШФ164

3. Студиска програма
Study Programme

Екоинженеринг и екоменаџмент
Eco-engineering and Eco-management

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
Degree (undergraduate, postgraduate, doctoral) Undergraduate
6. Академска година / семестар
Academic year / semester

III / 5 (зимски)
(winter semester)

7. Број на ЕКТС /
Number of ECTS

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Иван Блинков
Prof. dr Ivan Blinkov

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

6

10. Цели на предметната програма (компетенции) / Course objectives (competencies)
Запознавање на студентите со: управувањето со земјиште и вода и основните насоки при планирањето во
врска со овие ресурси. Запознавање со основнитена управување на ризици од природни непогоди.
Familiarize students with management of land and water and basic planning principles related to them.
Introduction to management of risks from natural disasters especially hydrological and gravitorial hazards.
11. Содржина на предметната програма / Course content
- ЗЕМЈИШТЕ - Земјишен покров / Користење на земјиштето - Поим за земјиште, класификација за
земјишен покров/користење (класификација по CORINE LCU) типови на користење на простор и просторни
единици, НУТ1 -3, ИНСПИРЕ директива, Категоризација на земјиштето, Управување со ресурсите на
земјиштето (Земјишна политика , Легислативна рамка и начини за управување со ресурсите на земјиштето
во РМ и ЕУ), Закани и бариери за одржливо управување со земјишните ресурси, Мониторинг на почва и
земјиште, Екосистемски пристап во управување.
- ВОДИ - Основни начела за управување со водите: Активности при управување со водите, Водна
политика - Европска Рамовна директива за водите; Водни Тела (поделба, делинеација , типологија на
водни тела, карактеризација-класификација на еколошки статус); Влијание на активности врз водните
тела; Вовед во мониторинг на водите, Улога на шумите и шумските активности; Вовед во планирање
управување со речен слив (класификација на водни тела, идентификација на притисоци, еколошки
објективи, програма на мерки)
- РИСК/ХАЗАРД МЕНАЏМЕНТ- Управување со ризици од природни непогоди: Вовед, Видови на природни
непогоди, карактеристики на природни непогоди, гравотациски и хидролошки непогоди, основни
пристапи за управување со непогоди, Принципи на Еколошки базирана редукција на природни
катарсрофи ЕКО-ДРР, ЕКО-ДРР принципи за хидролоѓки непогоди, ЕКО-ДРР принципи за гравитациски
непогоди
- LAND - Land cover / Land Use - Definition of land classification for land shroud / usage (classification in CORINE
LCU) types of utilization of space and spatial units NUT1 -3, INSPIRE Directive Categorization of land resource
management land (land policy, Legal framework and ways to manage resources of land in Macedonia and the
EU, threats and barriers to sustainable management of land resources, monitoring of soil and land, ECOsytem
reosursce managmnet
- WATER - - Basic principles for water management: Activities in water management, Water policy – EU WFD;
Water Bodies (separation, delineating, typology bodies, characterization, classification of ecological status);
Impact of activities on water bodies Introduction to water Monitoring Role of forests and forestry activities;
Introduction to planning river basin management (classification of water bodies, identification of pressures,
environmental lens program of measures)
- RISK / HAZARD management- Managing risks of natural disasters: Introduction, Types of natural disasters,
characteristics of natural disasters, gravotaciski and hydrological disasters, basic approaches to managing
disasters, Eco-Disaster Risk Reduction principles, ECO-DRR principles in hydrological hazards management, ECODRR principles in gravitorial hazrads management
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12. Методи на учење
Learning Methods
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на институции релевантни
за управување со земјиште вод аи ризици од природни непогоди, изработак на пректичен труд и
консултации .
Theoretical classes, assignments, visit of rrelevant institutions. preparation of seminar works, individual
presentation (.ppt) and paper work, and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

7 (4+3) /105

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

60
часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work
16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

45часови
/ hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

/

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

45
часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

35
часови /
hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

до 15 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 10 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

до 75 (3х25)
бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60 points 6 (шест) (E) (six)
од 61 до 70 бода / from 61 to 70 points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80 points 8 (осум) (C)
(eight)
од 81 до 90 бода / from 81 to 90 points 9 (девет) (B)
(nine)
од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A)
(ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.
Conditions for signature and final exam
Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.
20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

21. Метод на следење на квалитетот на наставата
Method of monitoring the quality of teaching

Интерна евалуација и анкети
Internal evaluations and surveys
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22. Литература Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

Иван Блинков

-Управување со земјиште
-Управѕување со води
-Управување со ризици од
природни непогоди

Интерен материјал од
предавња

2016

Ivan Blinkov

-Land Management
-Water management
-Natural hazards management

Interenal scripts

2016

1.

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author
Блинков, Чукалиев, Мукаетов,

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

План за борба со опустинување –
извадоци
NAP to combat land degradation and
desertification - extracts

UNЕP – МЖСПП

2015

2

Прирачник за управување со речен
слив
Manual for preparation river basin
management plan

UNDP – МЖСПП
UNDP - MOEPP

2012

Иван Блинков
Ivan Blinkov

3

Иван Блинков et al
Ivan Blinkov et al

РИМАДИМА - RIMADIMA
Risk/Disaster Management and
prevention …) project)

1.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

РЕКУЛТИВАЦИЈА НА КОПОВИ, ЈАЛОВИШТА И ДЕПОНИИ
ШФ146
Е - задолжителен

Академска година / семестар

IV / 8

Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Александар Трендафилов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Сознанија и знаења за причините, начинот и условите за настанување-создавање на коповите,
депониите и јаловиштата и негативните еколошки ефекти од нарушувањето на релјефот и
влијанието врз животната средина, како и методи и постапки за нивна ревитализација,
првенствено од биолошки-биотехнички аспект
Содржина на предметната програма
Вовед;
Копови,
Отпад и видови отпад; Карактеристики и својства на отпадот, со акцент на цврстиот комунален
отпад; Депонии и видови депонии; Јаловишта и видови на јаловишта; Копови. Природните
фактори како услов-фактор за избор на локација за депонија и јаловиште;
Основи на градежната-рударската-физичката стабилизација на косините на депониите и
јаловиштата;
Концепции на рекултивација; Биолошка рекултивација; Природни фактори и услови за биолошка
рекултивација; Избор на концепција за биолошка рекултивација: Техника и технологија за
рекултивација: Избор на видови за биолошка рекултивација; Подготовка за биолошка
рекултивација; Постапка, методи и начини на биолошка рекултивација;
Проектна документација за рекултивација со акцент на биолошката рекултивација.
Практична работа: Елаборат – семинарска за рекултивација (коп, јаловиште или депонија)
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
/
активности
16.2
Самостојни задачи
40 часа
16.3

17.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

181

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор
Трендафилов А.

1.
2.

Трендафилов А.

Наслов
Рекултивации на
јаловишта и депонии
(интерна скрипта)
Пакет материјали од
предавањња

Издавач
ШФС

Година
2003

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Елена ИВ. Желева Богданова

Наслов
Рекултивација на
нарушени терени
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОЈНИ СЛИВОВИ
ШФ147
Е - задолжителен

Академска година / семестар

IV / 8

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Александар Трендафилов
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со поројната активност на водотеците и методите за регулација на
пороите
Содржина на предметната програма
Основни поими и класификација на поројните водотеци; Штети од порои;
Протек на вода
Протеци на вода; Протек на вода на преливи, низ отвори
Нанос:
Поим за нанос; Транспорт на нанос;
Пресметување протек на нанос
Регулација на порои
Хидротехнички објекти за регулација на порои
(канал, насип, напер, преграда, праг, појас);
Останати мерки за регулација на порој
Системи за уредување поројни сливови
Техники на инженеско проектирање, содржина на техничка документација
Практична работа: Елаборат – хидролошко-хидраулички пресметки, проектирање распоред,
вид и димензионирање противпоројни објекти
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (3+3)/90
време
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2 аудиториски), семинари,
45 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

30 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор
Трендафилов А.

Наслов
Ерозија и поројни
водотеци, кн. 2

Издавач
ШФС

Година
2003

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

1.

2.

Автор
Костадинов С.

Наслов
Бујични токови и
ерозија
Пакет материјали –
научна и стручно
техничка
документација
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Издавач
Белград

Година
1996
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА
ШФ148
Е - задолжителен

Академска година / семестар

III / 6

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Иван Блинков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со ерозијата како доминантен облик на деградација на земјиштето во
РМ, а со тоа и еден од поголемите деградатори на животната средина како и методите и
техниките за борба со неа.
Содржина на предметната програма
Ерозијата и животната средина; Штети од ерозијата;
Фактори на ерозијата
Видови ерозија; поделба според причинител, облик, место
Категоризација на ерозијата; Класификација на Гавриловиќ, Класификација според ЕЕА
Пресметување на интензитетот на ерозијата, Пресметување коефициент на ерозијата,
Пресметување губитоци на земјиште; Пресметување продукција и пренос на нанос од слив;
Мониторинг на ерозијата;
Заштита од ерозија: Противерозивни матерјали; Механизација за противерозивни работи,
Противерозивни работи и активности: Техничко-мелиоративни мерки (тераси, ровови, ѕидови,
бразди, ретензивно-технички зафати); Агромелиоративни мерки и активности; Шумскомелиоративни мерки и активности; Градежни објекти во сливот; Едукативни мерки;
Административни мерки; Економичност на противерозивните работи; Специфични случаи (јаруги,
одрони, сипари, стабилизација на косини);
Практична работа:
Задача – Елаборат, пресметување интензитет на ерозија и количества на нанос,
проектирање противерозивни мерки, пресметуавње ефект од противерозивните мерки
Семинарска – решавање проблем во врска со ерозијата (секој од својот роден град)
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 5 (3+2)/75
време
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2 аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

35 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, аудиториски и
теренски вежби, изработка на елаборат – задачи со
минимум освоени 10 бода.
Услов за положување: Стекнат услов за потпис, положен
теоретски дел (два парцијални испита / завршен испит –
минимум 36 бода), изработен елаборат-задачи (минимум
6 бода) и минимум бодови од настава (6). со вкупно
освоени најмалку 51 бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред.
број
1.

Автор
Трендафилов А.
Блинков И.,

2.

Наслов
Ерозија и поројни
водотеци, кн. 1
Заштита
на
земјиштето
од
ерозија

Издавач

Година

УКИМ - ШФС

2003

УКИМ - ШФС

2001

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

1.

2.

Автор
Блинков И.,
Трендафилов Б.,
Минчев И.

Наслов
Прим. на совр.
геоматски техн. за
моделирање ерозија
Пакет материјали –
научна и стручно
техничка
документација
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Издавач
УКИМ - ШФС

Година
2011
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
ШФ149
Е – задолжителен
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
IV/VII

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Македонка Стојановска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
Да се запознаат студентите со управувањето со заштитени подрачја и нивно вреднување и
категоризација
Содржина на предметна програма
Теориски основи за управување со заштитени подрачја, улога и важност на заштитените подрачја,
основни процеси во планирање со заштитени подрачја, планови за управување со заштитени
подрачја, финансирање на заштитени подрачја, туристичка функција на заштитени подрачја и
еколошка едукација.
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар:5(3+2)/75; 60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби, семинари, тимска
работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

20часа

16.2

Самостојни задачи

20 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.
Изработка на проектна задача за добивање на макс. 30
бода
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Иван Мартиниќ

Наслов

Издавач

Управљање
заштиченим
подручјима природе,
планирање, развој и
одржливост

Свеучилиште у
Загребу

188

Година
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.
11.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ШТЕТНИЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА
ШФ 175
П (изборен)

Академска година / семестар

зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
прв
7.

Број на
ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Стерја Начески
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на најзначајните штетни инсекти и
др. штетници на декоративни растенија и мерките кои треба да се преземат за нивно уништуање.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Разработени се морфологијата, биономијата, штетноста, значењето и
мерките за уништување на следните штетници од групата на Nematoda-нематоди, Aranei-пајаци,
Molusca-полжави, Myriapoda-стоног и Insecta-инсекти (Fam.:Thrypidae,Cercopidae, Grylothallpidae,
Grylidae, Acrididae, Forficulidae, Aphididae, Chermesidae, Coccidae, Pseudococcidae, Aleurodindae, Aradidae,
Miridae, Scarabaeidae, Elateridae, Meloidae, Scolytidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae,
Gracilaridae, Hyponomeutidae, Tortricidae, Lymantridae, Geometridae, Noctuidae, Lasiocampidae, Sphyngidae,
Pieridae, Tenthredinidae, Myrmicidae, Sphaegidae, Diprionidae, Cinipidae, Myrmicinae, Apidae, Tipulidae,
Cecydomyidae, Antomidae, Agromisidae).

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Практична настава: Практично запознавање со карактеристиките на одделни стадиуми од
развитокот (одделно за секој вид), местото каде положуваат јајца, штетите кои ги прават преку
исхраната, местото и начинот на презимување, како и други симптоми од напад, кои се
специфични за секој штетник.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавањe, лабораториски и теренски вежби, консултации.
За совладување на содржините се користи жив и препариран материјал од акари, нематоди,
инсекти и типови оштетувања од нив.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4
време
(2+2)/60
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на активности 16.1
Проектни задачи
20 часа
16.2
Самостојни задачи
30 часа
16.3
Домашно учење
50 часа
Начин на оценување
17.1
Тестови
до 80 бода (2х40)
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бода
17.3
Активност и учество
10 бода
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
Критериуми за оценување
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
(бодови/оценка)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
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19.

Услов за потпис: Присуство и учество во сите форми на
изведување на наставата (предавања, лабораториски
и теренски вежби, активно учење на најзначајните

штетни акари, нематоди, полжави, инсекти и
типови оштетувања од нив) –максимум 10 бода.
Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Услов за положување: Стекнат услов за потпис,
положен теоретски дел (два парцијални испити
(2х40=80 бода) и практичен дел (изработка на
семинарска за штетници на одделна група
декоративни растенија и нејзина презентација- 10
бода) со максимум 90 бода и максимум 10 бода од
активност при настава и вежби (редовност) .
Македонски
- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

С. Начески
1.
22.
1
2.

3.

А. Роснев, И.
Даскалова

3.А. Пенчева

Наслов

Издавач

Година

Штетници на
декоративни растенија,
авторизирано
предавање,
Заштита на парковската
растителност,

Шумарски
факултетСкопје;

2002

Земиздат,
Софија;

1989

Раководство за
упражение по
Заштити на парковата
растителност,

Земиздат,
Софија;

1995:

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број

Автор

Ljubodrag Mihajlovic

Наслов

Šumarska entomologija

1.

190

Издавач

Година

Univerzitet u
Beogradu,
ŠF, Belgrad;

2008
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

БОНСАИ И МИНИЈАТУРНИ ГРАДИНИ
ШФ176
П (изборен)

Академска година / семестар

зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на
ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Кирил Сотировски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со историјатот, основните апекти и стиловите бонсаи, како и стекнување знаења за
почитување и практикување на оваа уметност и вештина. Запознавање со најважните аспекти и
принципи на минијатурните градини, со посебно внимание на далукуисточните типови.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: Преку предавања се претставуваат историјатот и основните знаења за
бонсаи, и подетално се изучуваат следните аспекти: подготвителни техники, материјали, основни
стилови, механика на бонсаи, естетика на бонсаи, садење и пресадување, тренирање, штетници
и болести, изложување и оценување на бонсаи. Исто така, се претставуваат основните типови и
принципи на дизајнирање и реализација на минијатурни градини.
Практична настава: Преку самостојни проекти со надгледување на наставникот, студентите се
ангажирани во повеќе фази на креирање бонсаи.
Теренска настава: Посета на постојана изложба на бонсаи, заради претставување на стилови,
естетски вредности, изложување и одржување.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби со растителен материјал заради изучување на фазите
на креирање на бонсаи.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3
време
(2+1)/45
Форми на наставните
30 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
10 + 5 часа
15.2
аудиториски), семинари, тимска
(кабинетска +
работа
теренска)
Други форми на активности 16.1
Проектни задачи
15 часа
16.2
Самостојни задачи
40 часа
16.3
Домашно учење
60 часа
Начин на оценување
17.1
17.2
17.3

18.

7.

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
Активност и учество
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
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до 60 бода (3х20)
до 20 бода
до 20 бода
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), освоени
минимум 60% од бодовите од првиот парцијален
испит - препознавање на стилови бонсаи).
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 50% од вториот и
50% од третиот парцијален испит, односно севкупно
минимум 51 бод од парцијални испити (три) или
завршен испит.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со
потпис во индекс / не положиле преку континуирана
проверка на знаење и за студентите кои сакаат да го
подобрат успехот постигнат низ континуираната
проверка во текот на семестарот.
Македонски
- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор
Yoshimura, Y., Halford,
G.M.

Наслов
The Japanese art of
Miniature trees and
landscapes

Издавач

Година

Charles E. Tuttle
Company, inc.
Publisher

1969

Издавач

Година

Ward Lock

1981

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Adams, P.D.

Наслов
The art of bonsai
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1.
2.

Наслов на наставниот предмет

3.
4.

Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

П, Е (изборен)

Академска година / семестар

зимски

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Код

ВОВЕД ВО ШУМАРСТВО
ШФ162
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Проф. Д-р Никола Николов, Проф. Д-р Николчо
Велковски
Предуслови за запишување на предметот
/
Цели на предметната програма (компетенции):
Основната цел на овој предмет е да ги запознае студенти од студсиките програми пејзажно
дизајнирање и Екоинженеринг и екоменаџмент со основните шумкси активноисти кои се
предмет на изучување на стдусика програма Шумарство
Содржина на предметната програма
- Вовед (Дефиниција за шума, Типови шуми спорд ФАО,)
- Шумско богаство (во светот, во Европа, во РМ)
- Шумкси екосистем
- Шумкси култури
- Одгелдување и мелиорации
- Заштита на шуми
- Користење и транспорт
- Инвентаризација, Растеж и прираст, Уредување шуми
- Организирање на шумарството во РМ
Порактична работа: самостојна задача, анализа на шумарство на рехгион, држава, исл
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби во училница и на терен
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото време
3 (2+1)/45
Форми на наставните
30 часа
15.1 Предавања-теоретска настава
активности
Вежби (лабораториски,
15 часа
15.2 аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
20 часа
активности
16.2 Самостојни задачи
45 часа
16.3 Домашно учење
50 часа
Начин на оценување
17.1
Тестови
до 60 бода (2х60)
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
до 30 бода
17.3
Активност и учество
до 10 бода
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Наставник
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), изработена
семинарска задача и изработен елаборат.
Услов за положување:
- Добиен потпис,
- Од изработени парцијални испити ( 2х60=120
бода). Сумата се дели со 2 за да се добие просек
Услов за положување е min 33 бод односно min
33 од секој парцијален испит
- Завршен испит ќе се одржува за сите студенти
што се под вкупниот потребен мин од 51 бода (
со потребниот мин од предавања, вежби,
семинарска работа и елаборат) или по барање на
студентот
Македонски
- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор
Венгер Карл

Наслов
Шумарство
(приручник)

Издавач

Година

Академски
печат

2010

Издавач

Година

Валда на РМ МЗШВ

2006

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Наслов
Стратегија за
одржлив развој на
шумарството во РМ
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ЦВЕТНО АРАНЖИРАЊЕ

Академска година / семестар

зимски

ШФ178
П (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Дана Дина Колевска
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со знаења за употреба на цвеќињата и други материјали во цветно
аранжирање за разни намени.
Содржина на предметната програма
Наставната материја е поделена на два дела: теоретски и практичен. Теоретски дел: Историски
развој на цветно аранжирање; Основни поими во аранжирањето; Естетски правила при цветно
аранжирање; Стилови и и трендови во аранжирање. Практичен дел: Материјали и техники за
аранжирање; Видови на аранжмани (наменски, сезонски, празнични, религиозни); Аранжмани
од свежо и суво цвеќе.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање и теренски вежби во цвеќарници и расадници и
консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
105 часа
Распределба на расположливото време
3 (1+2)
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
15 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

32 часа
28 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

60 бода

17.3

Активност и учество

35
5 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби)
со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испити / завршен испит, минимум 36 бодови)
и практичен дел (минимум 7 бодови), изработена
семинарска работа (минимум 5 бодови), односно вкупно
со минимум 51 освоен бод.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор

Колевска Д.Д.

Наслов

Цветно
аранжирање

Издавач
Интерна
скрипта

Година
2012

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Барнет Ф.

Наслов

Аранжирање цвеќа
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Издавач
Лео Београд

Година
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1.
2.
3.
4.

Наслов на наставниот предмет

РЕКРЕАЦИСКО ТУРИСТИЧКИ АСПЕКТИ НА ШУМИТЕ И
ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ
ШФ163
П, Е (изборен)

5.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметна програма (компетенции)
Да се запознаат студентите со основните поими од областа на рекреативните сапекти на шумите
и зелените површини и масовноста на движење; како и екотуризмот, културен туризам,
рекреационен; образовен.
Содржина на предметна програма
Бенефити од урбано зеленило (естетски и архитектоснки, еколошки, економски, социјални)
Социјални бенефити – рекреативни, културни вредности, влијаи евр физичко и ментално здравје
и работната средина)
Поим за туризам и екотуризам; масовност на движење; влијание на туризмот врз животната
средина; можни потенцијали за развој на екотуризам во Републиката; културен туризам и негови
потенцијали во РМ; рекреационен туризам и негови потенцијали во РМ; образовен екотуризам и
негови потенцијали во РМ; значење и препораки на Светската организација за туризам.
Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуална работа, семинарска работа.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото време
3 (2+1)/ 45
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби, семинари, тимска
15.2
15 часа
работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
30 часа
активности

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
6
кредити
Доц. Д-р Влатко Андоноски, Проф. д-р Македонка
Стојановска
Зимски семестар

7.

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

45 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х30/60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
колоквиума / завршен испит) со минимум освоени 51
бод.
Семинарската работа не е задолжителна и се предвидува
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

Интерна скрипта (во
подготовка)

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број
1.

Автор
S. Cekrlija

Наслов
Eko turizam,
Upravljanje uticajem
turizma na životnu
sredinu

198

Fakultet za
menadžment
resursa – CKM,
Mostar

2010
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Академска година / семестар

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

БОЛЕСТИ НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА
ШФ174
П (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
летен

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Кирил Сотировски
Предуслови за запишување на
остварен потпис по Фитопатологија
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со симптоматологијата и главните карактеристики на поважните растителни
заболувања по најзастапените декоративни видови растенија кај нас. Оспособување на
студентите за нивна идентификација и преземање мерки за заштита од истите.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: На предавањата се покриваат габни (Botrytis cinerea; Rhizoctonia solani;
Aspergillus niger; Sphaerotheca pannosa; Microsphaera begoniae; Erysiphe polyphaga; Oidium
begoniae; Oidium chrysanthemi; Microsphaera berberidis; Microsphaera evonimi-japonici; Phillactinia
guttata; Microsphaera platani; Uncinula aceris; Phyllactinia suffulta; Sphaerotheca pannosa; Leveillula
taurica; Phyllactinia suffulta; Phragmidium mucronatum; Puccinia tanaceti; Peronospora sparsa;
Diplocarpon rosae; Ramularia lactea; Philosticta draconis; Leptosphaeria sp.; Phomopsis spp.;
Colletotrichum orchidearum; Gloeosporium liriodendri), псевдогабни/оомицетни (Phytophthora
cinnamomi; P.cryptogea; P.parasitica; P.palmivora; Pythium sp.); бактериски (Erwinia carotovora
subsp. carotovora; E. chrysanthemi; E.herbicola; Xanthomonas campestris); вирусни (BMoV); (CMV);
(DMV); (TMV); (TSWV ); (INSW); (HRSV); (HCRSV), и други биотски и абиотски заболивања по голем
број видови декоративни растенија кои се користат за надворешно и внатрешно хортикултурно
уредување.
Практична настава: На лабораториските вежби студентите се во директен контакт со примероци од збирка (габи, оштетувања, примероци со карактеристични симптоми, микроскопски
препарати) или се користат соодветни дијаграми, цртежи и фотографии.
Теренска настава. Посета на расадници за производство на хортикултурен материјал.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби со примероци и во микроскопска сала.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 6 (2+2)/60
време
Форми на наставните
30 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

10 часа

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

50 часа
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30 часа
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17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (3х20)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), освоени минимум
60% од бодовите од првиот парцијален испит препознавање на симптомите на одредени заболувања
како и препознавање на патогените).
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 50% од вториот и 50%
од третиот парцијален испит, односно севкупно минимум
51 бод од парцијални испити (три) или завршен испит.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред
.бр
ој

Автор

1.

Сотировски, К.

2.

Сотировски, К.

Наслов

Издавач

Година

Болести на
декоративни
растенија

интерна
скрипта

2003

работна тетратка за
вежби

интерна
скрипта

2008

Издавач

Година

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Караџиќ,
Милијашевиќ.

Наслов
Болести украсних
билјака

200

Шумарски
факултет Београд

2001
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1.
2.
3.

5.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

8.

Наставник
проф. д-р Владимир Малетиќ
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните начела на современата зооекологија како база за трајно и еколошко
управување со природните и субурбаните екосистеми.
Содржина на предметната програма:
Анимална екологија – дефиниција и основни поими; Животни услови, абиотски, биотски и
трофички фактори; Хомотипска и хетеротипска популација; Просторен распоред и структура на
популациите; Фертилитет, фекундитет, наталитет и морталитет; Антропогени сукцесии на
биоценозите; Основни зоолошки карактеристики на птиците и цицачите; Биономија, етологија и
морфологија на дивата фауна во субурбани екосистеми.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби, теренска настава
и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
105 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време

4.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.1
15.

16.

Форми на наставните
активности

Други форми на активности

15.2
16.1
16.2
16.3

ПРИМЕНЕТА ЗООЕКОЛОГИЈА
ШФ 177
П (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Летен

7.

Предавања-теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

Број на ЕКТС
кредити

6

30 часа
15 часа

30 часа
30 часа

Начин на оценување
Тестови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

17.

18.

70 бода

17.1

25 бода
5 бода

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
изработка на елаборат) со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (три
парцијални испити / завршен испит) и практичен дел
(колоквиум) со минимум освоени 48 бода.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред.
број
1.

Автор
Трпков Б.

Наслов
Ловство

Издавач

Година

УКИМ

1985

Дополнителна литература

22.

Ред.
број

Автор

Наслов

22.2
1.

R. Papović, J. Šapkarev

Animalna ekologija

2.

M. Đukanović

Ekološki izazov

3.

Z. Ristić

Lovstvo

202

Издавач
Naučna knjiga –
Beograd
Elit – Beograd
Aston Kragujevac

Година
1985
1991
2008
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ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВАТА
ФАУНА

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

ШФ 182
Е (изборен)

5.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

Зимски

8.

Наставник
проф. д-р Владимир Малетиќ
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања за методите
на одгледувањето и заштитата на фауната како дел од интегралното стопанисување со природните
екосистеми.
Содржина на предметната програма: Основни карактеристики на ловната и неловната фауна;
Анализа на влијанијата на фауната во природните екосистеми; Одгледувачки мерки како дел од
интегралното стопанисување со шумите; Режим на заштита на фауната; Меѓународни критериуми и
национална легислатива; Насоки за управување и заштита на дивата фауна.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, лабораториски и теренски вежби, теренска настава
и консултации.
Вкупен расположлив фонд на време
140 часа
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време

4.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Форми на наставните
активности

Други форми на активности

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часа

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

40 часа

Начин на оценување
17.

18.

17.1

Тестови

80 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

15 бода

17.3

Активност и учество

5 бода

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

203

до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, лабораториски и теренски вежби,
изработка на елаборат) со минимум освоени 3 бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (три
парцијални испити/завршен испит) и семинарска работа
со минимум освоени 48 бода.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка и
за студентите кои сакаат да го подобрат успехот постигнат
низ континуираната проверка во текот на семестарот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1

Ред
бр.
1.

Автор
Трпков Б.

Наслов
Ловство

Издавач

Година

УКИМ

1985

Дополнителна литература
Ред.
број

22.

22.2

Автор

Наслов

1.

др Иван Гајић
др Зоран Поповић

Ловна привреда

2.

Z. Mustapić

Lovstvo

3.

В. Шелмић,
Д. Гачић

Ловство са заштитом
ловне фауне

204

Издавач
Универѕитет у
Београду
Пољопривредни
факултет
Hrvatski lovački
savez
Универѕитет у
Београду
Шумарски
факултет

Година

2010

2004

2011
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА
ШФ181
Е – (изборен)

Академска година / семестар

зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Доц. д-р Николчо Велковски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со видовите на шуми со посебна намена, нивното значење, функции,
одгледување, обновување и мерки за нега.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Историски развиток на шумите со
посебна намена, Значење, специфичности и карактеристики на шумите со посебна намена,
Видови на шуми со посебна намена според потеклото, Категории на шуми со посебна намена,
Влијание на биоеколошките фактори врз шумите со посебна намена, Одгледување на шуми со
приоритетни стопанско-економски функции, Одгледување на шуми со приоритетни еколошки
функции, Одгледување на шуми со приоритетни научно истражувачки и школко-огледни
функции, Одгледување на шуми со приоритетни заштитни функции (шуми за заштита од ерозија,
шуми за заштита на инфраструктурни објекти), Одгледување шуми за урамнотежување на
воднуиот биланс, Одгледување на шуми во екстремно неповолни услови, Функции на шумите со
посебна намена, Одгледување на шуми во национални паркови, Одгледување на шуми во
шумски резервати, Одгледување на шуми во пркови и парк шуми, Одгледување на шуми со
хортикултурни и излетнички функции, Одгледување на шуми над горната граница на природната
распространетост на шумата, Одгледување на шуми во семенски насади, Одгледување на шуми
како вонградско зеленило, Одгледување на шуми во ловишта и ловни резервати, Одгледување
на шуми со културно-историско и меморијално значење, Одгледување на плантажи од шумски
видови дрвја, Категории на заштитени подрачја според IUCN, Заштитени подрачја во Р.
Македонија, Одгледни мерки во шумите со посебна намена, Обновителни мерки во шумите со
посебна намена, Комбинирани методи на обнова во шумите со посебна намена, Одржлив
развиток на шумите со посебна намена,
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, вежби, консултации и настава и вежби на терен.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (3+1)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

50 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

205

/

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

17.

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби и теренска настава и
вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Велковски, Н.,

Наслов
Одгледување на
шуми со посебна
намена (скрипта)

Издавач
Интерни
материјали

Година

2012

Дополнителна литература

22.
2

Ред.
број

1.

Автор

Крстиќ, М.,

Наслов

Гајење шума
посебне намене
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Одгледување на шуми со посебна намена
Silviculture of forests with special purposes

2. Код / Code

ШФ181

3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство
Forestry, Ecoenginering and ecomanagement

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
UKiM Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

5,7 (зимски)
(summer
semester)

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Николчо Велковски
Prof. dr Nikolcho Velkovski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

6

10. Цели на предметната програма (компетенции) / Course objectives (competencies)
Наставната програма по предметот „Одгледување на шуми со посебна намена„ ги проучува шумите кои се
одгледуваат на посебни начини и со цел да исполнуваат некои специјални функции. Има за цел
зпознавање на студентите со видовите на шуми со посебна намена, нивното значење, функции, начини на
обновување и мерки за заштита.
To familiarize students with the types of forest with special purpose (function), their meanings, functions,
silviculture, regeneration and care measures.
11. Содржина на предметната програма / Course content
Вовед, Историски развиток на шумите со посебна намена, Значење, специфичности и карактеристики на
шумите со посебна намена, Видови на шуми со посебна намена и функции, Категории на шуми со посебна
намена, Природни услови и влијание на биоеколошките фактори врз шумите со посебна намена,
Шумскиот диверзитет и шумите со посебна намена, Одгледување на шуми со приоритетни стопанскоекономски функции, Одгледување на шуми со приоритетни еколошки функции, Одгледување на шуми со
приоритетни научно истражувачки и школско-огледни функции, Одгледување на шуми со приоритетни
заштитни функции (шуми за заштита од ерозија, шуми за заштита на инфраструктурни објекти),
Одгледување шуми за урамнотежување на водниот биланс, Одгледување на шуми во екстремно
неповолни услови, Одгледување на шуми во национални паркови, Одгледување на шуми во шумски
резервати, Одгледување на шуми во пркови и парк шуми, Одгледување на шуми над горната граница на
природната распространетост на шумата, Одгледување на шуми во семенски насади, Одгледување на
шуми како вонградско зеленило, Одгледување на шуми во ловишта и ловни резервати, Одгледување на
шуми со културно-историско и меморијално значење, Одгледување на плантажи од шумски видови дрвја,
Категории на заштита според IUCN, Заштитени подрачја во Р. Македонија, Одгледувачки мерки,
Обновителни мерки, Комбинирани методи на обнова во шумите, Природни шуми и примарни мерки
мерки за нега, Одгледувачка анализа на шумите, Вештачка обнова на шумата, Природна обнова на
шумата, Избор на начинот на обновување, Техники на природна обнова со користење на чисти сечи,
Техники на природна обнова со користење на селективни сечи, Специјални техники на природната
обнова, Помошни мерки за природната обнова на шумата, Примена на различни техники на обновување,
во зависност од видот, составот и целта на шума, Реконструкција на субстандардни ниски шуми со посебна
намена, Мерки за заштита на шумите, Нега на шумата во различни фази на развој, Заштита на млади дрвја
и млади насади, Пополнување на необновените делови на шумата, Сечи како мерка на заштита, Нега на
шумите со користење на сечи за осветлување на подмладокот, Нега на шумите со изведување на сечи за
чистење на подмладокот, Добри и лоши страни на сечите како мерка за нега, Садење, Посебни мерки за
нега на шумите, Примена на современи методи на интензивно одгледување, слободна техника на
одгледување со примена на мерки на заштита, Посебни мерки за промоција и обезбедување на биолошка
разновидност, Одржлив развиток на шумите со посебна намена.
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Introduction, Historical development of forests with special purpose, Meaning, Specifics and Characteristics of
forests with special purpose, Types of forest with special purpose and functions, Categories of forests with
special purposes, Natural conditions and influence of bioecological factors on the forests with special purposes,
Forest diversity and forests with special purposes, Silviculture of forest with priority economic functions,
Silviculture of forest with priority ecological functions, Silviculture of forest with priority scientific-research and
educational purposes, Silviculture of forest with priority protective functions (erosion, avalanches, and other
calamities), Silviculture of forest with regulation of water balance, Silviculture of forest in extreme unfavorable
conditions, Silviculture of forests in the national parks, Silviculture of forests in the forest reserves, Silviculture of
forests in the parks Silviculture of forests above the forest belt, Silviculture of forests in the seed stands,
Silviculture of forests as nonurban greenery, Silviculture of forests in the hunting grounds, Silviculture of forests
with cultural-historic and memorial aspects, Silviculture of plantations, Categories of protection accoprding to
IUCN, Protected areas in the Republic of Macedonia, Silviculturual measures, Regeneration methods, Combined
methods for regeneration of forest, Natural forest and primary care measures, Silvicultural analysis of the forest,
Artificial ways of forest regeneration, Natural ways of forest regeneration, Шумскиот диверзитет и шумите со
посебна намена Choosing the way of regeneration, Techniques of natural regeneration using clear cuttings,
Natural regeneration techniques using regeneration cut, natural regeneration techniques using selective cut,
Special techniques of natural regeneration, Assisting measures for natural regeneration of the forest, Application
of different techniques of regeneration depending on the type, composition and purpose of the forest,
Reconstruction of substandard low-stem forests with special purpose, Measures of forest care, Care of the forest
in different developmental stages, Protection of young trees and young plantations, Filling of non-regenerated
parts of forest, Cuttings as a measure of care, Forest care with using of cuts for lighting of the young forest,
Forest care with using cuts cleaning of the young forest, Forest care with thinning, Good and bad sides of cuttings
as a measure of care, Planting, Special measures for forest care, Application of contemporary methods of
intensive silvculture, Free silvicultural technique using measures of care, Special measures to promote and
ensure biological diversity, Sustainable development of forest with special purposes.
12. Методи на учење / Learning Methods
Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава семинарски работи, изработка
на презентација и консултации.
Theoretical classes, assignments, preparation of seminar works, individual presentation (.ppt) and paper work,
and via consultations.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

160 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

5 (3+2) / 75

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

30 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

40 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

25 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

20 часови /
hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

до 20 бодови /
points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

до 20 бодови /
points

17.3. Завршен испит
Final exam

до 60 (2х30/60)
бодови / points
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)

19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
Method of monitoring the quality of teaching
Internal evaluations and surveys
22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
1.

Zoran Govedar & Milun Krstic

Наслов
Title
Silviculture of forests with special
purposes

Издавач
Publisher

Година
Year

University of Banja Luca
faculty of forestry

2015

Издавач
Publisher

Година
Year

2.
22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author
1.

Nikolcho Velkovski

Наслов
Title
Silviculture of forests with special
purposes – internal manual
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ОСНОВИ НА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИ
ШФ186
Е – (изборен)

Академска година / семестар

Зимски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Панде Трајков
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат основни знаења за принципите и елементите на управување со шумите, со
структурата и содржината на плановите за управување со шумите.
Содржина на предметната програма
Теоретска настава: а. Шума, карактеристики на шумата, видови шума. б. Елементи на
уредувањето. Месторастење и фактори на месторастењето. Насад и видови насад. в.Структура на
насадите. г. Основни принципи при уредувањето на шумите. Форми на управување со шумите.
Просторот како фактор при уредувањето на шумите (стопанска поделба на просторот). Времето
како фактор при уредувањето на шумите (зрелост, ротација). д. Одржливо управување со шумите.
Нормална шума. е. Принос и видови принос. з.Основни системи за управување со шумите.
Методи за одредување на приносот.
Цели на управувањето.
Планови за остварување на дефинираните цели.
Практична насатава. Планови за управување со шумите. Законска основа. Структура и
содржина на посебен план за управување со шуми.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно

Предавања, демонстративна, соработување, учење преку предавање, учење со работа
13.
14.
15.

16.

17.

Вкупен расположлив фонд на
време
Распределба на расположливото
време
Форми на наставните
15.1
активности

Други форми на
активности

150 часа
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (3+1)/60
Предавања-теоретска настава

45 часа

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

15 часа

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

90 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби) со освоени минимум 10 бода.
Услов за положување:
Добиен потпис, освоени минимум 41 бода од парцијални
испити (три) или завршен испит.
Завршниот испит не е задолжителен, односно се
предвидува за студентите кои се стекнале само со потпис
во индекс / не положиле преку континуирана проверка
на знаење и за студентите кои сакаат да го подобрат
успехот постигнат низ континуираната проверка во текот
на семестарот.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број
1.

Автор
Панде Трајков

Наслов
Основи на управување
со шумите

Издавач

Година

Интерна
скрипта

Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

Автор

Наслов

1.

Илија Михајлов

Уредување на шумите

2.

Милан Медаревиќ

Планирање газдовање
шумама

3.

----

Стручно техничка
документација
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Година
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Шумарски
факултет во
Белград
-----

1963
2006
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ГЕОМОРФОЛОГИЈА СО ГЕОДИВЕРЗИТЕТ
ШФ183
Е (изборен)

Академска година / семестар

Летен

Наставник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
кредити
УКИМ – ПМФ – Географија (проф. д-р Драган
Колчаковски)
7.

6

Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните геоморфолошки агенси, процеси и појави и
геодиверзитетот
Содржина на предметната програма
Општа геологија, Стратиграфија, Геологија на РМ, Литофацијални карактеристики на РМ,
Геотектонска еволуција и геоезеизмички карактеристики на РМ,
Вовед и задачи на геоморфологијата; Геоморфолошки агенси; Генетски типови на релјеф;
Геохронологија; Тектонска геоморфологија: Епирогени движења, Орогени движења (набори и
раседи), Вулкански процеси и појави, Сеизмички процеси и појави; Ерозивна геоморфологија:
Рецентна ерозија (распаѓање на карпите, површинска и длабинска водна ерозија-денудација,
лизгалишта); Абразивни форми, Флувијални форми, Карстни форми, Глацијални форми, Еолски
форми; Применети геоморфолошки анализи (хипсометрија, наклони на релјефот, експозиции,
расчленетост);
Класификација на релјефот; Основни геоморфолошки карактеристики на Република Македонија,
Геодиверзитет на РМ.
Практична работа: Анализа на геоморфолошки карактеристики и форми на одредено подрачје
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

45 часа

16.3

Домашно учење

70 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература

22.
1

Ред.
број

Автор
Колчаковски Д.

1.
2.

Колчаковски,
Милевски

Наслов
Геологија со
геморфологија
(интерна скрипта)
Геоморфологија
(практикум)

Издавач

Година

УКИМ - ПМФ

2003

УКИМ - ПМФ

2000

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Наслов
Научна и стручно
техн. документација
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

ВИСОКОПЛАНИНСКИ ЕКОСИСТЕМИ
ШФ185
Е
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Летен

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Коле Василевски
Предуслови за запишување на предметот
/
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со природните законитости и карактеристиките на
високопланинските екосистеми.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Законска регулатива, Меѓународни
конвенции за заштита на бидиверзитетот, Функции на пасиштата, Природни услови, Орографски
услови, Климатски карактеристики, Геолошко-петрографски карактеристики, Хидрографски
карактеристики, Оедолошки карактеристики, Типови на пасишта, Состав од треви,
Фитоценолошка припадност, Типолошки карактеристики, Значајни тревни заедници од аспект на
биодиверзитет, Распространетост, зонирање и големини, Производно-стопански показатели,
Крмни потенцијали и капацитети, Изграденост и инфраструктурни објекти, Агротехнички
мелиоративни мерки, Достапност на пасиштето, Време на користење на пасиштата, Одржливост,
Мерки за заштита. Литература.
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува преку предавање, вежби и консултации и настава и вежби на терен.
Вкупен расположлив фонд на време
160 часа
Распределба на расположливото време
(2+1)/45
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски, аудиториски),
15.2
15 часа
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1
Проектни задачи
/
активности
16.2

Самостојни задачи

55 часа

16.3

Домашно учење

60 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода

18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)
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5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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19.

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања и вежби).
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Василевски, К.,

Наслов
Високопланински екосистеми
(скрипта)

Издавач

Година

Интерни
матријали

2012

Издавач

Година

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор

Наслов
Научна и стручно-техничка
документација

215

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

ЗАШТИТА НА ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ
ШФ184
Е – (изборен)

Академска година / семестар

Летен

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
Број на ЕКТС
6
кредити
УКИМ – ПМФ – Биологија (проф. д-р Светислав Крстиќ)
7.

Наставник
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со водните екосистеми, нивно функционирање, загадувањето на
водите, како и основните принципи на заштитата на водните екосистеми
Содржина на предметната програма
- Општо за воден екосистем (генерална поделба, поделба на слатководни екосистеми (лентичен,
лотичен...Езерски (пелагијал, профундaл) Речен екосистем, Водни живелаишта
- Вовед во акватична флора и фауна (алги, макозообентос, макрофита, риби..)
- Основни својства на водата (физички, хемиски)
- Загадување на водата (соцекономски активности и загадување, шумарски активности и
загадување, категоризација на водата, класификација на еколошкиот статус на водните
екоситеми,
- Мониторинг на површински и подеземни води: WFD мониторинг (физичко-хемиски, биолошки
мониторинг)
- Основни принципи и методи за заштита на водниот екоситем (легислативна рамка, техничкотехнолошки решенија, биоманипулација...) програма на мертки за заштита на водни екосистеми
Практична работа: Студија на случај, анализа на карактеристики на одреден водно тело,
класификација на еколошкиот статус и концепт на заштита
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
предавања, консултации, самостојно учење, теренски вежби
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 3 (2+1)/45
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
30 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

40 часа

16.3

Домашно учење

65 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 80 бода (2х40)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 10 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, аудиториски и теренски вежби,
изработка на елаборат – задачи со минимум освоени 10
бода.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел (два
парцијални испита / завршен испит – минимум 36 бода),
изработен елаборат-задачи (минимум 6 бода) и минимум
бодови од настава (6). со вкупно освоени најмалку 51
бода по сите основи.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор
Досон Л.

Наслов
Лимнологија

Издавач
Преведените
од ВЛАДА

Година
2011

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор
Крстиќ и сор.

22.
2

1.

Блинков и сор.
2.

Наслов

Издавач

План за управување
со сливот на
Преспанско езеро
(дел за квалитет на
водата)
Прирачник за
подготовка план за
управување со речен
слив (одделни
поглавја)

UNDP-МЖСПП

2012

УНДП - МЖСПП

2012
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1.
2.

Наслов на наставниот предмет

3.
4.

Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

5.
6.

Код

Академска година / семестар

8.
9.
10.

11.

ЕКОМОНИТОРИНГ
ШФ180
Е (изборен)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
летен

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. Д-р Никола Николов
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основната цел на овој предмет е да ги подготви студентите од областа на следењето на
промените во животната средина, односно препознавање на влијанијата на различни абиотски
фактори, биотски фактори и антропогениот фактор (како одделен фактор).
Содржина на предметната програма
- Основни појмови за животната средина,
- фактори кои делуваат на животната средина
- принципи и методологии за воспоставување на екомониторинг.
Практична настава: На вежбите студентите практично ќе се запознаваат со методологиите на
екомониторинг.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Теренска настава. Еднодневна посета на одреден локалитет во Македонија (изборот зависи од
тековната година).
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Теоретски предавања и практични вежби во училница и на терен
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (2+2)/60
време
Форми на наставните
30 часа
15.1
Предавања-теоретска настава
активности

Други форми на
активности

15.2

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1

Проектни задачи

20 часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

30 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода (2х60)

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 30 бода

17.3

Активност и учество

до 10 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на наставата
(предавања, вежби, теренски настава), изработена
семинарска задача и изработен елаборат.
Услов за положување:
- Добиен потпис,
- Од изработени парцијални испити ( 2х60=120
бода). Сумата се дели со 2 за да се добие просек
Услов за положување е min 33 бод односно min
33 од секој парцијален испит
- Завршен испит ќе се одржува за сите студенти
што се под вкупниот потребен мин од 51 бода (
со потребниот мин од предавања, вежби,
семинарска работа и елаборат) или по барање на
студентот

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Николов, Н.

Екомониторинг

2.

Влаткович, С.

Животна средина
функција шума

Издавач

Година

интерна
скрипта
Београд

2011

Издавач

Година

1995

Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Stanners, D and
Bourden, F.

Наслов
Europe’s Environment
The Dobris
Assessment
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

АГРОШУМАРСТВО ВО РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ШФ179
Е – (изборен)

Академска година / семестар

летен

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Шумарски факултет во Скопје
Прв
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Проф. д-р Николчо Велковски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со агрошумарството во руралниот развиток, неговото значејне, улога
и можности за пооптимално користење на агрошумарските ресурси, системи и практики во
функција на руралниот развој.
Содржина на предметната програма
Наставната материја ги опфаќа следните содржини: Вовед, Историски развиток, Значење и цел
на агрошумарството во руралниот развој, Дефиниции, Влијание на природните услови за развој
на агрошумарство, Населението како фактор во руралнот развој и агрошумарството, Руралната
инфраструктура како фактор во руралниот развој и агрошумарството, Улогата на агрошумарството
во руралниот развиток, Влијание на агрошумарството врз оптималното користење на
земјишниот простор, Агрошумарски системи, Природно наследство, Природни ресурси,
Агрошумарски потенцијали, Агрошумарски плантажи, Агрошумарски практики, Санација на
деградирани земјишта со примена на агрошумарски плантажи, Разлики и сличности меѓу
природните и агрошумарски екосистеми, Влијание и улога на животинските видови и инсектите
во агрошумарските системи, Одржлив развиток, Заштита на агрошумарските системи, Економска
одржливост на агрошумарските системи, Перспективи на агрошумарството во руралниот
развиток, Планрање на агрошумарството во руралниот развиток,
Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно
Наставата се изведува во форма на предавање, вежби, консултации и настава и вежби на терен.
Вкупен расположлив фонд на
160 часа
време
Распределба на расположливото
Број на контакт часови во недела и семестар: 4 (3+1)/60
време
Форми на наставните
15.1
Предавања-теоретска настава
45 часа
активности
Вежби (лабораториски,
15.2
аудиториски), семинари,
15 часа
тимска работа
Други форми на
активности

16.1

Проектни задачи

/

16.2

Самостојни задачи

50 часа

16.3

Домашно учење

50 часа

Начин на оценување
17.1

Тестови

до 60 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

до 20 бода

17.3

Активност и учество

до 20 бода
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18.
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис:
Присуство и учество во сите форми на изведување на
наставата (предавања, вежби и теренска настава и
вежби.
Услов за положување:
Стекнат услов за потпис, е со освоени најмалку 10 бода од
активност и учество или семинарска работа.
Завршниот испит се полага перку тест со освоени
најмалку 41 бод.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

Метод на следење на квалитетот на
наставата

- анкетирање на студенти
- анкетирање на наставници
- надворешна евалуација
- самоевалуација

21.

22.

до 50 бода

Литература
Задолжителна литература
22.
1

Ред
.бр
ој
1.

Автор

Велковски., Н.

Наслов
Агрошумарството во
руралниот развој
(скрипта)

Издавач
Интерни
материјали

Година

2012

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

22.
2
1.

Young., A.

Agroforestry for soil
conservation
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Издавач
CAB
International,
International
Council for
Research in
Agroforestry

Година
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1. Наслов на нaставниот предмет

Генска конзервација и генетски инжинеринг

2. Код
3. Студиска програма

Шумарство

4. Организатор на студиската програма

УКИМ – Шумарски факултет - Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор циклус

6. Академска година / семестар

I / IX

8. Наставник

Проф. д-р Влатко Андоновски

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7. Број на ЕКТС

6

10. Цели на предметната програма (компетенции)
Запознавање со методите за генска конзервација и заштита на шумскиот генофонд.
Запознавање со методите за генетски инженеринг и нивна примена во шумарството и хортикултурата.
Оспособеност за практична примена во шумарството и озеленувањето.
11. Содржина на предметната програма
Заштита на генофондот од природните популации: генетска варијабилност, избор на својство за детекција
на генофондот, критериуми при изборот на генофондот, можности за фиксирање на генофондот од
природните популации.
Основи на генетскиот инженеринг и биотехнологијата кај шумските видови дрвја и декоративните
растенија и негова примена, генетска манипулација со растителна ДНК, клонско шумарство, генетска
модификација на растителните геноми.
12. Методи на учење
Предавања, аудиториски вежби, проектна задача, консултации, самостојна работа.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

3+3

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1. Предавања-теоретска настава

45 часови

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

45 часови

16.1 Проектни задачи

30 часови

16.2 Самостојни задачи

30 часови

16.3 Домашно учење

30 часови

17.1. Семинарска работа / проект

20 бодови

17.2. Активност и учество во настава

20 бодови

17.3. Завршен испит

60 бодови

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
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22. Литература
22.1. Задолжителна литература
Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М.Ш. Николиќ, Ј Миловановиќ

Конзервација
и
усмерено ШФ-Београд
коришќење шумских генетичких
ресурса

2007

2.

Т. Гебурек, Ј. Турок

Конзервација и управување со
Шумските Генетски Ресурси во
Европа

2005

АРБОРА - Братислва

22.2. Дополнителна литература
Автор

Наслов

1.

А.Г. Јанг, Д. Бошиер, Т.Ј. Б. Бојл
A.G. Young, D.Boshier, T. Ј. B.
Boyle

Шумарска Генетска Конзервација,
Принципи и Пракса
Forest Genetic Conservation,
Principles and Practice

2.

П. Барадат
P. Baradat

Популациска Генетика и Генетска
Конзервација на Дрвјата
Population Genetics and Genetic
Conservation of Trees
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Година
2006

ФАО - Рим
FAO - Rome
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1. Наслов на нaставниот предмет
Subject title

Шумски Генeтски Диверзитет и Конзервација
Forest Genetic Diversity and Conservation

2. Код / Code
3. Студиска програма
Study Programme

Шумарство / Екоинженеринг и Екоменаџмент
Forestry / Ecoingeneering and Ecomanagement

4. Организатор на студиската програма
Organizer of the study program

УКИМ – Шумарски факултет – Скопје
UKIM – Faculty of Forestry in Skopje

5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Degree (undergraduate, postgraduate,
doctoral)

Прв циклус
Undergraduate

6. Академска година / семестар
Academic year / semester

7. Број на ЕКТС
Number of ECTS

8. Наставник
Lecturer

Проф. д-р Влатко Андоновски
Prof. Dr. Vlatko Andonovski

9. Предуслови за запишување на предметот
Preconditions for enrollment of the subject

/

6

10. Цели на предметната програма (компетенции) / Course objectives (competencies)
Да им обезбеди на студентите знаења за генетската разновидност кај шумските видови дрвја, нејзина
дистрибуција, како и анализа на законите и методологиите на in-situ и ex-situ конзервација.
Да обезбеди можност да се разбере вредноста на биолошката и генетската разновидност, постојните
прашања поврзани со конзервацијата, важноста на генетските информации во заштитата на живите
организми. Да развие разбирање на достапни молекуларни алатки за биолошка конзервација со кои
студентите можат да научат како да се избере соодветна генетска алатка за конзервација на одредено
прашање. Стекнатото знаење се применува во биотехничките дисциплини.
To provide the students knowledge about the genetic diversity in forest tree species, their distribution, and
analyze laws and methodologies of in-situ and ex-situ conservation. To provide an opportunity to understand
values of biodiversity and genetic diversity, current conservation issues, importance of genetic information in
conservation of living organisms. To develop an understanding of available molecular tools for conservation
biology by which the students can learn how to choose an appropriate genetic tool for a given conservation
issue. Gained knowledge is applied in biotechnical disciplines.
11. Содржина на предметната програма / Course content
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА I – Kонцепт на биолошката разновидност, екосистемски нивоа. Дефиниција за
генетската разновидност и диференцијација -карактеристики и значење за облагородувањето. Генетска
ерозија. Техники за проценка на генетската разновидност. Анализа на кариотипската варијација.
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА II – Молекуларни пристапи за оценување на генетската разновидност.
Инвентаризација и мониторинг на биодиверзитетот: стратегии за земање примероци за проценка на
генетска разновидност, адекватност на постапките за земање примероци, неутрален алелен модел и
оптимална распределба на постапките за земање примероци.
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА III – Ефекти од земањето примероци врз генетската разновидност. Фактори кои
влијаат на нивото на генетскиот диверзитет кај дрвенестите видови. Зачувување на генетската
разновидност. Глобални и локални иницијативи за биохемиска конзервација.
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА IV – Закони и политики. Методи за одржување на конзервацијата: Ген банки,
арборетуми, градини, облагородувачки популации како складишта за генска конзервација. Ретки,
загрозени и ендемски растенија (IUCN).
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА V – Техники за преглед и проценка на загрозените растенија. Модели за раритет и
ендемизам. Концептот на островска биогеографија. Управување со коридори и природни хабитатни
фрагменти.
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА VI – Планови за мониторинг и возобновување на загрозените растенија. Резервати
на растителните заедници. Управување со влијанијата од туризмот со дивата флора и урбанизација на
ретки растенија. Импликации од раритетноста.
МЕТОДСКА ЕДИНИЦА VII - Права на интелектуална сопственост на биолошката разновидност - Конвенција
за биолошка разновидност (CBD).

224

„Развој на наставните програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје“

UNIT I – Biological diversity-concept, levels ecosystem. Genetic diversity and differentiation-definition,
characteristics and importance for tree breeding. Genetic erosion. Techniques to assess genetic diversity.
Analysis of karyotypic variation.
UNIT II – Molecular approaches for assessing genetic diversity. Inventory and monitoring biodiversity: sampling
strategies for genetic diversity assessments sufficiency of sampling procedures, neutral allele model and optimal
allocation of sampling efforts.
UNIT III – Effects of sampling on genetic diversity. Factors influencing levels of genetic diversity in woody plant
species. Conservation of genetic diversity. Global and local initiations for bio chemistry conservation.
UNIT IV – Laws and policies. Methods for maintenance of conservation: Gene banks, arboreta, gardens, breeding
populations as repositories of gene conservation. Rare, endangered and endemise plants (IUCN).
UNIT V – Techniques for survey and assessment of endangered plants. Rarity patterns and endemism. Concept of
island biogeography. Managing corridors and natural habitat fragments.
UNIT VI – Monitoring and recovery plans for endangered plants. Plant community reserves. Managing wild flora
tourism impacts and urbanization of rare plants. Implications of rarity.
UNIT VII – IPR on biological diversity – Convention on Biological Diversity (CBD), Regulation of biodiversity –
National Biodiversity Authority (NBA)
12. Методи на учење / Learning Methods
Предавања, аудиториски вежби, проектна задача, консултации, самостојна работа.
Lectures, auditory exercises, project work, consultations, independent work.
13. Вкупен расположив фонд на време
Total available time

180 часови / hours

14. Распределба на расположивото време
Distribution of the available time

3+3

15. Форми на наставните активности
Teaching activities

16. Други форми на активности
Other forms of activities

17. Начин на оценување
Assignments and Grading

15.1. Предавања-теоретска настава
Lectures-theory

45 часови /
hours

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Practice (laboratory, auditory), seminars, team
work

45 часови /
hours

16.1 Проектни задачи
Project tasks

30 часови /
hours

16.2 Самостојни задачи
Individual tasks

30 часови /
hours

16.3 Домашно учење
Home learning

30 часови /
hours

17.1. Семинарска работа / проект
Seminar work / project

20 бодови / points

17.2. Активност и учество во настава
Active participation in classes

20 бодови / points

17.3. Завршен испит / Final exam

60 бодови / points

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
Evaluation criteria (points / grade)

до 50 бода / up to 50 points

5 (пет) (F) (five)

од 51 до 60 бода / from 51 to 60
points

6 (шест) (E) (six)

од 61 до 70 бода / from 61 to 70
points

7 (седум) (D)
(seven)

од 71 до 80 бода / from 71 to 80
points

8 (осум) (C) (eight)

од 81 до 90 бода / from 81 to 90
points

9 (девет) (B) (nine)

од 91 до 100 бода / from 91 to 100
points

10 (десет) (A) (ten)
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19. Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Conditions for signature and final exam

Исполнување на активностите од 15.1 и 15.2.

20. Јазик на кој се изведува наставата
Language Instruction

Македонски
Macedonian

Fulfilment of activities from 15.1 and 15.2.

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
Method of monitoring the quality of teaching
Internal evaluations and surveys
22. Литература
Literature
22.1. Задолжителна литература
Required Reading
Автор
Author
1.

В. Андоновски
V. Andonovski

Наслов
Title

Издавач
Publisher

Година
Year

Шумски Генeтски Диверзитет и УКИМ – ШФС
Конзервација (интерна скрипта)
Forest Genetic Diversity and UKIM - FOF
Conservation (internal textbook)

2016

2.

М.Ш. Николиќ, Ј Миловановиќ

Конзервација и усмерено
коришќење шумских генетичких
ресурса

ШФ-Београд

2007

3.

Т. Гебурек, Ј. Турок
T. Geburek, J. Turok

Конзервација и управување со
Шумските Генетски Ресурси во
Европа

АРБОРА – Братислaва
ARBORA - Bratislava

2005

22.2. Дополнителна литература
Suggested Reading
Автор
Author

Наслов
Title

1.

А.Г. Јанг, Д. Бошиер, Т.Ј. Б. Бојл
A.G. Young, D.Boshier, T. Ј. B.
Boyle

Шумарска Генетска Конзервација,
Принципи и Пракса
Forest Genetic Conservation,
Principles and Practice

2.

П. Барадат
P. Baradat

Популациска Генетика и Генетска
Конзервација на Дрвјата
Population Genetics and Genetic
Conservation of Trees
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Year
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ФАО - Рим
FAO - Rome
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РАБОТИЛНИЦИ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ
НА УКИМ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

WORKSHOPS ON CURRICULA DEVELOPMENT
OF THE UKiM FACULTY OF FORESTRY IN SKOPJE
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Работилница за развој на наставните програми на УКИМ-Шумарски факултет во Скопје (25.IV 2014 г.)
Workshop on curricula development of the UKiM Faculty of Forestry in Skopje (25.IV 2014)

Работилница за развој на наставните програми одржана во х. Континентал во Скопје (19.V 2016 г.)
Workshop on curricula development held at h. Continental in Skopje (19.V 2016)

Работилница за развој на наставните програми одржана во х. Александар Палас во Скопје (25.XI 2016)
Workshop on curricula development held at h. Aleksandar Palace in Skopje (25.XI 2016)
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Блок предавања на проф. д-р Ј. Бласер на УКИМ-Шумарски факултет во Скопје (23-24.IV 2014 г.)
Block lectures of prof. d-r J. Blaser at the UKiM Faculty of Forestry in Skopje (23-24.IV 2014)

Блок предавања на В. Марти и проф. д-р К. Росе одржани во х. Клепало во Берово (9-12.VI 2015 г.)
Block lectures of W. Marti and prof. d-r C. Rosset held at h. Klepalo in Berovo (9-12.VI 2015)

Теренска настава со В. Марти и проф. д-р К. Росе одржани во Берово (9-12.VI 2015)
Field work with W. Marti and prof. d-r C. Rosset held in Berovo (9-12.VI 2015)
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Теренска настава со В. Марти и проф. д-р К. Росе одржани во Берово (9-12.VI 2015 г.)
Field work with W. Marti and prof. d-r C. Rosset held in Berovo (9-12.VI 2015)

Теренска настава одржанa во горниот Брегалнички регион (28-29.IV 2014 г.)
Field work held at upper Bregalnica region (28-29.IV 2014)

Посета и теренска работа на студенти од BFH-HAFL на горниот Брегалнички регион (21-24.VI 2016 г.)
Visit and field Work of BFH-HAFL students in the upper Bregalnica region (21-24.VI 2016)
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Работилница за развој на наставните програми одржана во х. Континентал во Скопје (19.V 2016 г.)
Workshop on curricula development held at h. Continental in Skopje (19.V 2016)

Работилница за развој на наставните програми одржана во х. Александар Палас во Скопје (25.XI 2016)
Workshop on curricula development held at h. Alexander Palace in Skopje (25.XI 2016)
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ЗАЕДНИЧКА РАБОТА НА ДИПЛОМСКИ И МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА
СТУДЕНТИ ОД УКИМ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ И
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ – ШКОЛА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ,
ШУМАРСКИ И НАУКИ ЗА ХРАНА ВО БЕРН, ШВАЈЦАРИЈА

JOINT WORK ON BACHELOR AND MASTERS THEMES
BY STUDENTS OF THE UKiM FACULTY OF FORESTRY IN SKOPJE AND
BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – SCHOOL OF AGRICULTURAL,
FOREST AND FOOD SCIENCES, BERN, SWITZERLAND
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“Optimization of silvicultural measures of beech coppice forests in upper Bregalnica region“
Marija Sterjovska, Bachelor thesis
The aim of this Bachelor thesis research is to determine the optimal management methods for beech coppice forests.
RESEARCH METHOD - the research included review of available data and inventory of
30 circle sample plots (15 at Osogovski Mts. and 15 at Maleshevski Mts.) used for
collecting data and further analysis.
The favorable site conditions and the abundant biodiversity throughout history have
ensured the spread of coppice forests in vast areas in Macedonia.
In the investigated regions, coppice forests have economical and socio-ecological
significance. In Macedonia, the most common is the traditional management of
coppice forests, when clearcutting method is used, in short rotations, generally for
producing firewood.

Optimization of silvicultural measures:
- Realization of silvicultural measures at younger age;
- Reduction of number of stems per log;
- Increase of rotation period up to 80 years;
- Change of clearcutting at stands over 60 years with shelterwood system in 4 partial cuts.
Conclusions:
Beech coppice forests in the upper Bregalnica region are spread over highly productive site conditions, so they are
characterized with high productivity especially manifested in the older ages.
In order to improve the quality, the structure and the ecological stability of beech coppice forests, it is necessary to
implement silvicultural measures in the early stage of development (thinning or selective removal of young trees), and
proper silvicultural treatment in later stages. Also, other methods like shelterwood system in 4 partial cuts, gradually
regeneration with seed trees or usage of special form of clearcutting with circle cuts, should be used.
These silvicultural methods of harvesting will contribute towards ecological stability and economic development, and
will improve the optimal growth of beech coppice forests.
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“Analysis of the vegetation change of mountain grasslands in the upper Bregalnica region“
Boris Najdovski, Master thesis
The aim - Determination of the factors for vegetation change,
collection of data on actual situation and preparation of
succession dynamics models.
RESEARCH METHOD
1. Review of available data
2. Reliable area selection
3. Setting up sample plots
4. Inventory of 12 sample plots (4 categories x 3 plots)
5. Data analysis

Conclusion:
The main factor for hardening of mountain pastures is declining
anthropozoogenic impact on the area by continuous reducing of
the population and livestock in the region.
The canopy dynamics indicates that in period of 30 years of
abandonment the mountain pastures overgrown and convert into
young forest.
Up to 1550 m altitude occurs frequent and quick hardening of
pastures due to the favorable natural conditions and development
of pioneering forest species with high regeneration ability:
Juniperus communis (Common spruce), Pinus nigra (Black pine) and
Pinus sylvestris (Scots pine).
At higher altitude successive processes have slower intensity due
to overall natural conditions of the area, so occurs overgrowth with
shrubby species: Chamaecytisus absinthioides, Verbascum spp.
(Mullein) and Epilobium angustifolium (Fireweed).
The hardening of the grasslands and decrease of their area is
negative phenomenon that endangers the fulfillment of their
functions, but also reduces the diversity and values of the
landscape.
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“Possibilities of forestry promotion of rural development - The potential of NWFPs in Malesh region“
Hristina Bozhinova, Bachelor thesis
The AIM - Analysis of the NWFPs potentials in Malesh region.
Objectives: Analysis of the legal framework relevant for NWFPs and rural development in RM and analysis of the
results collected through two types of questionnaires (pickers and processors/traders) in the Malesh region with PSPP
statistical programme.
Research Questions:
1) What is the state of the art of the legal framework regarding NWFPs?
2) Which are the social-economic aspects of the pickers and processors/traders of NWFPs in the Malesh region?
3) Which are the most common collected NWFPs in the Malesh region?
4) Which communication type is used by pickers and processors/traders of NWFPs in the Malesh region?
RESEARCH METHOD
• Primary and secondary data
• Secondary data: Content analysis of the legal framework regarding NWFPs and rural development in RM
• Primary data: Collection of 60 questionnaires for pickers and 10 questionnaires for processors/traders of
NWFPs
• Questionnaires: semi-structured with open-ended questions
• For pickers snow-ball technique was applied and for processors/traders was applied simple sample on field.
Conclusions and discussion
 Forest and forest land – concept of multifunctionality;
 Rich variety of natural resources contributes to the development of NWFP;
 Transition into market economy jeopardize the biodiversity regarding uncontrolled utilization;
 Strategy for Forest sustainable development with NWFPs : Management with NWFPs will bring economic
income for forest sector and state with adequate legal framework;
 To develop and implement legal documents (bylaws, rulebooks for regulating and controlling the sustainable
system for utilization of natural resources and their protection from distinction to be realized in parts of Law
on Forests, Law on nature protection and bylaws coming from them.
 Establishing sector for utilization of NWFPs and nature protection in the frame of P.E. Macedonian Forests;
 Inventory of the places, quantities and possible capacities for collection and processing of NWFPs
 39 potential NWFPS – benefits for rural population.
 Mushrooms usually are sold as fresh and dried, berries are process as juices or marmalade, while the
medicinal and aromatic plants are utilized in pharmacy sector;
 Most of the collected mushrooms are exported in EU while the domestic market is still undeveloped.
 Unemployment rate of (61%) – the privatization in 90-ties;
 Total incomes from the sales are vary each year, price is not fixed, strong influence of the weather conditions
and strong influence from international market, manipulation during the evaluation of the product quality;
 High competition among pickers
 Lack of trust between pickers/traders – need of Pickers Association
 Although the NWFPs can be process still most of them are sold as fresh
 Micro enterprises or family business in the region – mostly based on family base working with small quantity;
 Average year among pickers are 47 years and most of them are males.
 Law level of education – the population migrate searching for better livelihood
 Profit is low due to quality.
 Only 22% registered pickers – unregistered pickers could negatively influence on the biodiversity;
 Lack of obliged courses/trainings for NWFPs collection;
 Number of NWFPs pickers is constantly growing, as well as demand. Sustainable utilization of the potential of
this sector can positively influence as possibility for opening new employment possibilities.
 The production is very difficult to be planed. The quantity depends of the microclimatic condition during the
year – possibility for cultivation, need of big investment and difference in products’ quality;
 Due to the specific characteristic of raw materials it is necessary adequate management with NWFPs surplus
(storing, transport, controls)
 Need for enlargement of buying points, development of standards, certification, formulation of fair prices.
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“Carbon sequestration potential of beech coppice forests in upper Bregalnica region“
Daniel Gjenchevski, Master thesis

The AIM
The subject of this study is the carbon sequestration potential of beech
coppice forests in the upper Bregalnica region. This is the first research on
this topic with this kind of methodology applied in Macedonia.
RESEARCH METHOD
On the field we have selected 6 plots from 3 different age classes and form
every plot we dig out 2 trees. On every sample tree at first we tооk the
coordinates and measured the DBH and height of the tree. After that we
dig out the tree and measured overall live matter weight and took samples
from all tree parts: branches, leaves, stem and roots. From each of these
parts we took at least 3 samples for drying in the oven to obtain the dry
weight, which is needed to calculate the biomass. The data were collected
in previously prepared form. After fieldwork we made a laboratory
researches and statistical analysis.

Expected results of the research
Eleven trees were harvested in the upper Bregalnica region. Their trunks were excavated and above and below ground
biomass was measured and analyzed. The main results include following:
(i)
the relation between aboveground and belowground biomass of beech coppice trees in different age;
(ii)
the comparison of beech high stem and coppice forests with regard to biomass stock and allocation;
(iii)
the overall carbon stock potential of beech coppice forests in upper Bregalnica region.
The data analysis showed that the rate between above and below ground biomass in beech coppice forests is higher
than the one in high stem beech forests by up to 25-27 %. With a rotation period of 50 years the average total
biomass of 116 t/ha is 60-70 % lower than the one in high stem forests located in similar sites. This thesis provides
results, which can be used as instruments for measurements of carbon potential in Macedonian beech coppice
forests.
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“Predicting the potential distribution of invasive species Ailanthus altissima due to
climate change in Bregalnica region“
Blagoj Nikolov, Master thesis

The AIM
The subject of this study is gathering data and development of models for predicting the potential distribution of
invasive species Ailanthus altissima due to climate change in Bregalnica region.
RESEARCH METHOD
• Current distribution mapping of the species’ populations by GPS coordinates area measurement in the
middle part of Bregalnica region (Kochani, Vinica, Delcevo);
• Gathering height data of the highest tree within the population and taking core samples from it for
determining the age of the population;
• Determination of the populations origin (vegetative or generative) found in the Bregalnica region;
• Development of models for Predicting the Potential Distribution of Invasive Species Ailanthus altissima due
to Climate Change in the Malesh region by Maxent software with incorporated scenarios from the Fifth
Assessment IPCC report.

Expected results of the research
In the Malesh region were found several specimens. Some of them are established well and some already started
fruiting. Mostly introduced as a decorative species in the urban area of city of Pehcevo. In the village of Pancarevo
was found the largest in diameter (~51 cm) and 15 m in height specimen (~65 y old).
During the field research, on several locations in the broader Bregalnica region (Delcevo, Makedonska Kamenica,
Vinica, Kocani, Stip) were also mapped Ailanthus specimens and the conclusion drawn was that there is a broad
distribution of this species.
The highest altitude where specimens of Ailanthus were found in Malesh region is about 1000 m asl, and on Ponikva
near Kocani it was found at 925 m asl. (according to previous data it has not been found above 600 m asl.)
Mostly this species can be found in urban and peri-urban areas, near main roads and rail tracks, unintentionally
introduced as a decorative species, planted for erosion control or mistaken by other species (mainly Juglans).
From the predicted climate scenarios for Macedonia (AR5), in the future there will be increase in temperature and
decrease of rainfall yearly and also the models that are in development for the prediction of the potential of
distribution of Ailanthus altissima, will prove that in the future we can expect that this species will spread to higher
altitudes and expanding populations size.
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“Old-growth trees and their monumental value in the region of Malesh“
Sashko Zorbovski, Bachelor thesis

The AIM
The aim of this Bachelor thesis is identification of old-growth trees and their
monumental value in the Malesh region by application of new methodologies and
devices for determination of their age and also by measuring of basic parameters
to calculate volume of the trees and branching of the crown .
RESEARCH METHOD
1. Determination of matter in healthy tree by Arbotom (Tomography)
2. Determination of the age of the tree by Resistograph
3. Measuring of GPS coordinates, altitude, exposition, slope, tree height,
trunk height, DBH, length of branches.
4. Software processing of the obtained data

Expected results of the research
The obtained data on the age of the trees are currently analyzed by software application and other obtained data for
the old-growth trees in the region of Malesh will be presented into the graduate work of Sashko Zorbovski.
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Интернет-страници
Web sites




Студиски програми на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
Study programmes of UKiM Faculty of Forestry in Skopje
http://www.sf.ukim.edu.mk/studiski_program.htm




Студиски програми на БФХ - ХАФЛ
Study programmes of BFH-HAFL
https://www.hafl.bfh.ch/en/degree-programmes/bachelor-in-forestry.html




Официјална страница на Фејсбук на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје
Official Facebook page of UKiM Faculty of Forestry in Skopje
https://www.facebook.com/shumarski




Официјална страница на Фејсбук на БФХ - ХАФЛ
Official Facebook page of BFH-HAFL
https://www.facebook.com/hafl.bfh/?hc_ref=SEARCH&fref=nf




Програма за зачувување на природата во Македонија
Nature Conservation Programme in Macedonia
http://www.bregalnica-ncp.mk




Официјална страница на Фејсбук на Програмата за зачувување на природата во Македонија
Official Facebook page of Nature Conservation Programme in Macedonia
https://www.facebook.com/SoGrizaDoBeriket/




Официјален канал на Јутјуб на Програмата за зачувување на природата во Македонија
Official Youtube channel of Nature Conservation Programme in Macedonia
https://www.youtube.com/channel/UCPNv1WJjuF8ar5hgDMsM1og/videos
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