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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Габриела ТОПУЗОВСКА
 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС 

НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
Апстракт: Универзитетското образование е интегрален и неразделен дел 

од развојот на секоја земја, и параметар со кој се легитимира надворешно. 

На 19 септември 2003 година, Македонија стана рамноправен член на европ-

ското семејство на нации кои се обврзуваат да ги следат и имплементираат 

препораките од Болоњскиот процес и заедничката заложба за создавање на 

единствена европска област на високото образование. 

Медицинскиот факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", е еден од 

најстарите медицински факултети во земјата. Во својата долгогодишна 

работа има претрпено многу трансформации и направено поголем број 

реформи во своите наставни програми и курикулуми. Евидентни се поголе-

мите реформи кои започнаа во 2005 година со воведувањето на Европскиот 

кредит трансфер систем (ЕКТС) на студирање, усогласен според принци-

пите и барањата на Болоњската декларација. Овие реформи ќе бидат пред-

мет на разгледување во оваа статија. 

 

Клучни зборови: Медицински факултет, Болоњски процес, Европски кредит 

трансфер систем (ЕКТС). 

 

Во последната деценија на минатиот и почетокот на овој век, во 

македонскиот образовен систем биле спроведувани мноштво реформи како 

резултат на глобалните општествени новитети и промени. Развојот на хума-

нистичките и општествените науки, од една страна, и техничко-технолош-

киот развој, од друга страна, ги диктирале трендовите и брзината на развој на 

стопанските и останатите есенцијални општествени субјекти, кои требало да 

ги следат и образовните трендови. Тоа значело дека создавањето на 

конкуренетен европски економски простор барал и поголема мобилност на 

компетенциите и нивно јасно препознавање и користење од страна на 

поединците и целата општествена заедница. Исто така тоа значело и воспос-

тавување на нов европски систем на вредности, односно нов пристап кон 

образованието кој би бил прифатен не само од земјите членки на Eвропската 

Унија (ЕУ), туку и од земјите кои сакаат да му се приклучат на големото 

европско семејство. Притоа образованието станува клучен фактор за реализа-

ција на ваквите стратешки цели на земјите на ЕУ.
1
 

                                                           

Проф. д-р Габриела Топузовска, виш научен соработник, Институт за национална 

историја, ул.Григор Прличев бр. 3, 1000 Скопје, е.пошта:gtrifunova@yahoo.com 
1
„Нацрт документ“, Македонската рамка на квалификации-појдовни основи, 

Скопје, 2013, 6.  
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Процесот на едукација на човекот е содржана во две основни компо-

ненти и тоа: образовната компонента
2
 која претставува способност за стек-

нување на знаења и вештини, како и способност за совладување и начин за 

задоволување на потребите и воспитната компонента
3
 која се базира на 

стекнување животни и работни искуства, формирање ставови, развивање кри-

тички однос кон работата и животните вредностите. 

Процесот на глобализација се промовира во сите сфери. Во такви 

услови се менуваат системите на вредности, а со тоа и начинот на живеење на 

младите генерации кој се карактеризира со зголемување на желбата за подо-

бар и поквалитетен живот.  

Поместувањето на парадигмата: од општество што учи, во општество 

на знаење, му дало на образованието клучна улога. Образовните институции 

се местата каде треба да се едуцираат индивидуи кои ќе бидат способни да се 

справат со предизвиците на времето во кое ќе живеат и работат. Интерактив-

ниот процес на учење кој имал за задача од студентите да создаде “глава што 

мисли, а не глава што памти”, како што метафорички кажал познатиот фило-

зоф Едгар Морен,
4
 требало да стане суштината на севкупните реформи во 

образованието, не само кај нас, но и пошироко. 

 

 

Реформи во високото образование во Република Македонија 

 

Високото образование е составен и неодвоив елемент од развојот на 

секоја земја, кој, воедно, претставува силен фактор кој го детерминира 

општествено-економскиот развој на внатрешен план, туку и квалитет со кој 

земјата се легитимира себеси на надворешен план.  

Потребите за пазарот на трудот во минатото, за обезбедување високо-

образовни кадри, биле обезбедувани од јавните универзитети. Процесите на 

глобализација, политичката трансформација и јакнењето на приватната ини-

цијатива, во голема мера, го нарушиле таквиот однос. Поради динамиката 

што ја развил пазарот на трудот, воспоставувањето на нови релации и односи, 

како и поради негово проширување  на интернационално рамниште, се намет-

нала потребата од флексибилна и динамична образовна понуда, која можеле 

да ја задоволат само флексибилни и динамични образовни установи. Оттаму 

јавните високообразовни институции во земјата се нашле пред предизвикот 

да ја променат својата дотогашна поставеност и организираност и да развијат 

нова структурна и организациска поставеност. 

Потребата од стратешки приод во трансформацијата на високото обра-

зование не произлегла само од промените што се случувале на национално 

                                                           
2
 Република Македонија, Министерство за образование и наука, Национална 

програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 со 

придружни програмски документи, Скопје, 2006, 6. 
3
 Истото. 

4
 Истото, 8. 
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ниво, туку тоа било последица и од влијанието на т.н. надворешни, т.е. 

глобални фактори на влијание што го детерминирале високото образование и 

во другите земји во светот. Новата планетарна архитектура, дизајнирана 

според влијанието на политичката, економската, културната и еколошката 

глобализација, имплицирала иницијативи кои имале за цел зближување на 

народите и решавање на проблемите со кои тие се соочувале, како што било 

истакнато и од страна на потписниците на The Magna Charta of European 

Universities
5
:  

 “во идниот (XXI) век иднината на човештвото сé повеќе зависи од 

културниот, научниот и технолошкиот развој, кој се создава во средиштата на 

културата, знаењата и истражувањата како што се универзитетите; 

 задачата, универзитетите да го шират знаењето меѓу младите генерации под-

разбира, дека во современиот свет тие мора да му служат на општеството 

како целина и дека културната, социјалната и стопанската иднина на 

општествата особено бара значајни вложувања во доживотното образо-

вание”.
6
 

 Република Македонија станува член на Болоњскиот процес во 2003 

година, иако промените во високото образование започнале уште во 2000 

година, кога Министерството за образование и наука го носи новиот Закон за 

високото образование
7
. Законот барал универзитетите да го започнат воведу-

вањето на Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) -"Кредит систем" е 

заедничка процедура што се воспоставува според Европскиот кредит тран-

сфер систем, која овозможува: опис на обврските (оптовареност) на студентот 

или на обемот на обврските за завршување на студии; валоризација на завр-

шениот обем на студии; одмерување и споредба на достигањата од учењето и 

нивен пренос од една на друга високообразовна установа, во кој кредитот го 

одразува квантитетот на работата што ја бара курсот (студиската програма) 

во однос на вкупниот квантитет на работата што се бара за да се заврши 

комплетна академска година на студии, т.е. предавања, практична работа, 

семинари, вежби, индивидуална работа, испитување и друго",
8
 и да го уредат 

студирањето и наставните програми во согласност со принципите на Болоњ-

скиот процес. 

Преземањето на обврските од Болоњскиот процес од страна на државата, 

значело поставување на нови и сериозни предизвици во трансформацијата на  

високото образование. Таквата нова состојба значела и доследно почитување 

и оживотворување на зацртаните одредби поставени во Болоњската декларација. 

                                                           
5
 Magna Charta of European Univerzitatum, „Magna karta na univerzitetite od 

Evropa“ Bologna, 18 septemvri, 1988. http://www.magna-charta.org/resources/files/the-

magna-charta/macedonian (пристапено на: 31.05.2017). 
6
 „Национална програма за развој на образованието во РМ“, 263. 

7
 „Закон за високо образование“, Службен еесник на РМ, бр.64, Скопје, 3 

август, 2000. 
8
 Истото, „член 2, став 19, од Законот за високо образование“. 
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Република Македонија, заедно со Министерството за образование и наука, 

како потписничка на Болоњската декларација, станала обврзна во првото 

десетолетие од XXI век да ја приспособи својата политика и да овозможи 

реализација на целите произлезени од Болоњскиот процес и тоа: 

 “Усвојување на систем на лесно препознатливи и споредливи степени и 

воведување на додаток на дипломата (Диплома Супплемент), за да се  овоз-

можи проток на вработување на европските граѓани и меѓународна конкурен-

ност на европскиот систем на високо образование. 

 Усвојување на систем базиран на три главни циклуси - додипломски, 

постдипломски и докторски студии. Пристапот кон вториот циклус е 

условен со успешно завршен прв циклус на студии, кој задолжително треба 

да трае најмалку 3 години. Степенот постигнат по три години се смета за 

потребен степен на квалификација на европскиот пазар на трудот. Вториот 

циклус ќе води кон магистериум, а третиот до докторат.  

 Воведување на систем на кредити, како што е ЕКТС , како погодно 

средство за промоција на најширока размена на студентите. Кредитите можат 

да се акумулираат и надвор од високото образование, вклучувајќи го и дожи-

вотното учење, под услови истите да ги признае универзитетот што ги при-

фаќа студентите. 

 Промоција на мобилноста со надминување на пречките за слободно дви-

жење, особено на:  

 студентите: да им се даде можност за учење, да им се овозможи пристап до 

студиите и релевантните служби; 

 наставниците, истражувачите и административниот персонал: да им се 

признае и валоризира времето што го минале во Европа на истражување, 

предавање или учење, без прејудицирање на нивните статутарни права. 

 Промоција на европската соработка во осигурувањето на квалитетот 

преку развивање на споредливи стандарди, критериуми и методологија.  

 Промоција на европската димензија во високото образование, особено во 

развојот на предметните програми, меѓуинституционалната соработка, 

шемите на мобилност и интегрираните студиски програми, обуката и истра-

жувањето.  

 Доживотно учење, како суштински елемент на европскиот простор на висо-

кото образование. Во Европа, како општество базирано на знаење, прифаќа-

њето на концептот на доживотното учење е неопходен за соочување со 

предизвиците на компетитивноста, користењето на современи технологии и 

настојувањето да се унапредат социјалната кохезија, еднаквите можности и 

квалитетот на животот.  

 Вклучување на студентите како партнери во процесот на изградба на 

европскиот простор на високото образование.  

 Зголемување на атрактивноста и компетитивноста на европскиот 

простор на високото образование, со цел да се прошират можностите за 

соработка и мобилност со земји надвор од европскиот простор на високото 

образование.  
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 Докторски студии и синергија помеѓу европскиот простор на високото 

образование и европскиот простор на истражување, по пат на зајакната улога 

на истражувањето и оспособувањето за истражување и промоција на 

интердисциплинарноста. Зголемување на мобилноста на докторско и пост-

докторско ниво и јакнење на институционалната соработка во рамките на 

докторските студии .“
9
  

За реализација на горенаведените цели, а со цел изградба на нов европски 

простор на високото образование и целосно почитување на културните 

разлики, јазикот, националниот образовен систем и автономијата на универ-

зитетите, било потребно Република Македонија да резултира со:  

 “зголемена ефикасност во студирањето; 

 мобилност на студентите и академскиот кадар; 

 подобрен квалитет на образовниот процес; 

 активна улога на студентите во обезбедувањето квалитет; 

 зголемување на можноста за вработување на дипломираниот кадар на 

националниот и на европскиот пазар на трудот; 

 засилена научно-истражувачка работа; 

 осигурана конкурентност и компатибилност на европскиот и на светскиот 

академски пазар.”
10

 

Овие иницијативи директно ја детерминирале трансформацијата на 

високото образование и ја поставиле државата пред сериозни предизвици за  

создавање на заедничкиот европски  простор на високо образование. 

  

Имплементирање на ЕКТС на Медицинскиот факултет во Скопје 

 

Универзитетите и факултетите почнувале да создаваат одредени 

предуслови за реализација на промените во висоското образование, но, сепак, 

се карактеризирале со одредена бавност и некоординираност. На почетокот, 

Законот за високо образование, како и интерните документи што ги носеле 

универзитетите и високообразовните институции, не обезбедувале чисти и 

јасни упатства за спроведување на реформите во високото образование.  

Како една од најсилните пречки за успешно имплементирање на 

болоњските процедури била и постојната организациска структура на јавните 

универзитети.
11

 Имено, покрај ректоратите, кои биле централно тело со 

правен статус, со правен статус се карактеризирале и факултетите. Таквата 

состојба, во голема мера, ја забавувала ефикасноста, ги усложнувала процеду-

рите и создавала големо преклопување на надлежностите и одговорностите 

помеѓу универзитетите и факултетите.
12

 Поради веќе споменатите причини не 

                                                           
9
 „Национална програма за развој на образованието во РМ“, 265. 

10
 Истото. 

11
 Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”- Скопје, во Скопје и Универзитетот 

„Св. Климент Охридски”- Битола, во Битола (двата најстари универзитети). 
12

 „Национална програма за развој на образованието во РМ“, 272. 
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само универзитетите, туку и факултетите индивидуално пристапувале кон 

трансформација на студиските и предметните програми.  

Првиот чекор кон трансформација на студиските програми бил 

преземен од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”- Скопје, во 

Скопје, со усвојување на  “Правилник за единствените основи за кредит-сис-

темот, преминот од една на друга студиска програма и преминот од една на 

друга високообразовна установа во состав на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј”- Скопје, во Скопје”
13

, усвоени од страна на Универзитетскиот сенат 

на 44-тата седница, одржана на 29. IX. 2001 година. Правилникот во целост и 

детално ги опишува и утврдува единствените основи за кредит трансфер 

системот и неговата примена во високообразовните и научните установи во 

текот на сите три циклуси на студирање (додипломски студии, последиплом-

ски: магистерски и специјалистички студии и докторски студии). 

Во 2001 година, во рамките на Tempus-Phare проектот
14

, била напра-

вена класификација и категоризација на научно-истражувачките, развојните и 

креативните активности за високообразовните институции. Класификацијата 

била структурирана на три нивоа, при што во првото ниво влегувале 6 научни 

подрачја, во второто 88 научни полиња и во третото 960 научни области/дис-

циплини.
15

 За медицинското научно подрачје било предвидено да обработува 

9 научни полиња и 140 научни области/дисциплини.
16

 

Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј”- Скопје, е првиот факултет во Република Македонија кој пристапил 

кон прилагодување на својот едукативен курикулум според принципите и 

барањата на Болоњската декларација.  

Подготовките за изготвување на едукативниот курикулум усогласен 

според ЕКТС принципите, започнале со донесување на предлог рамката за 

Структурата на македонското медицинско образование
17

, усвоена на седница 

на  Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, одржана на 27.09.-

2004 г. Усогласениот предлог за Структурата на македонското медицинско 

                                                           
13

 „Правилник за единствените основи за кредит-системот, преминот од една 

на друга студиска програма и преминот од една на друга високообразовна установа 

во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје“, Универзитетски 

гласник бр. 20, Архива на Медицинскиот факултет-Скопје, Скопје, 30 ноември, 2001.  
14

„Класификација на научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на 

истражувања“, Tempus CME-03118-97, Архива на Медицинскиот факултет-Скопје, 

Скопје/Битола, 2001. 
15

 Истото, 5. 

16
 Со оваа класификација било предвидено и изучување на  научната 

дисциплина: 30810 Историја на медицина, која припаѓала на научното поле: 3.08-

Јавно здравство и здравствена заштита. 
17

„Структура на македонското медицинско образование“, КТЕУ (Кредит 

трансфер систем на ЕвропскатаУунија), Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, 

Медицински факултет-Скопје, Република Македонија, Архива на Медицинскиот 

факултет-Скопје, Скопје, септември, 2004. 
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образование детално ги претставува и предвидува предметите, бројот на 

часови и бројот на кредити распоредени по години и по семестри. На 

20.01.2005 година, факултетот формира работна група која имала за задача во 

најкраток рок, на Наставно-научниот совет да му достави пречистени 

наставни програми за наредната академска година. Два месеци подоцна, на 

07.03.2005 година, од страна на работната група, до Наставно-научниот совет, 

се доставени заклучоците и принципите кои требало да важат за изведување 

на наставата и проверка на знаењата според КТС за првата студиска година.
18

  

Истата 2005 година, факултетот поднесува барање за акредитација на 

новата студиска програма, која е акредитирана од страна на Одборот за 

акредитација при Министерството за образование и наука, со привремено 

решение бр.Сл.12 од 05.07.2005 година. Програмата била дизајнирана со 

модификација на курикулумот кој бил претходно подготвен во рамките на 

Темпус проектот CD-JEP-16011-2001, “Преструктуирање на студиите по 

медицина во Република Македонија”, а кој бил во согласност со Законот за 

високо образование и Директивите од ЕУ
19

 за едукација на лиценцирани 

доктори по медицина. За време на изработката на курикулумот за студиите по 

општа медицина, биле земени предвид искуствата, препораките и 

стандардите за медицинска едукација од неколку европски универзитети, 

асоцијации и федерации, како: Европската комисија, Асоцијацијата за 

медицинска едукација во Европа (AMEE), Светската федерација за медицин-

ска едукација (WFME), како и документите и декларациите на Асоцијацијата 

на медицински факултети во Европа (AMSE) и тоа: од Турција 2005, Краков 

2006, Лисабон 2007, Барселона 2008,
20

 сé со цел да се изготви современа 

образовна програма, која на студентите на Медицинскиот факултет, требало 

да им овозможи лесно препознавање и признавање на дипломата, како и 

поголема можност за нивна поширока мобилност, како и мобилност на 

професорите, во рамките на европското образовно подрачје.   

Од академската 2005/2006 година, Медицинскиот факултет во Скопје, 

во својот додипломски наставно-образовен процес, започнува со примена на  

Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС), како нов систем на академско 

признавање на студиите, чија цел била обезбедување на “креативно насочен и 

соодветно мотивиран студент кон студирањето, мобилен на национално и 

                                                           
18

 “Усогласени принципи за изведување на наставата и проверка на знаењата според 

КТС за првата студиска година”, Допис од координаторот на работната група до ННС на 

Медицинскиот факултет во Скопје. Архива на Медицинскиот факултет-Скопје, Скопје, 

септември, 2005.   
19

 Directive 2005/36/EC of the European Parlament and of the Council of 7th September 

2005 and European Communities, (Recognition of Profesional Qualifications), Regulations 2007 of 

19th October 2007. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/pdfs/uksi_20072781_en.pdf 

(пристапено на: 31.05.2017). 
20

 Елаборат за измени и дополнување на студиската програма по општа медицина, 

Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Медицински факултет-Скопје, Архива на Медицинскиот 

факултет-Скопје, Скопје, јануари, 2010, 2-5. 
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меѓународно ниво што ќе му обезбеди меѓународна конкурентност на европ-

скиот интелектуален простор.”
21

   

Согласно првиот ЕКТС курикулум од 2005/2006 година, студиите по 

општа медицина траеле 6 години (12 семестри), а согласно наставниот план и 

програма студентите требало да положат 64 задолжителни предмети и 5 

изборни предмети, кои по слободен избор ги бирале од листата на изборни 

предмети која содржела вкупно 97 предмети. По исполнувањето на сите 

активности предвидени со наставната програма и по положувањето на пред-

видените испити согласно наставниот план, студентите се здобивале со 

звањето доктор по медицина.
22

 

Земајќи го предвид фактот дека интегрираните студии по медицина се 

практика на европските универзитети, и истите се во согласност со европ-

ските стандарди во медицинската едукација, како и со сите погоре посочени 

документи од Европската асоцијација на факултетите по медицина, Медицин-

скиот факултет во Скопје ги продолжил своите активности во насока на 

зајакнување, збогатување и подобрување на своите студиски програми. 

Така, во 2010 година биле предложени и имплементирани нови измени 

и дополнувања на студиската програма за општа медицина, во насока на усо-

гласување со новиот Закон за високо образование
23

 и имплементација на 

препораките од Болоњската декларација. Измените, главно, се однесувале на 

прилагодување на распоредот на предметите и бројот на часови и кредити во 

семестрите, како и промени во листата на изборни предмети. Студиската 

програма со измените и дополнувањата е акредитирана од Одброт за акреди-

тација на РМ со решение бр.12-54/4 од 06.10.2010 година. 

На 22.12.2011 година, Наставно-научниот совет на својата XI редовна 

седница, а на предлог на Наставниот одбор, ја усвојува Одлуката
24

 за утврду-

вање на општите и специфичните дескриптори
25

 за студиската програма по 

општа медицина. 

Согласно Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми, во 2012 година, студиската програма за сту-

диите по општа медицина е дополнета со претходно утврдените дескриптори 

на квалификации и акредитирана од страна на Одборот за акредитација на 

РМ со решение бр.12-163/4 од 23.05.2012 година. Согласно одредбите на 

Одлуката, лицето кое успешно ќе ги заврши интегрираните студии по општа 

медицина во траење од 6 години (12 семестри), со 5705 часа теоретска и прак-

тична настава, како и клиничката пракса во шестата година, и притоа ќе се 

                                                           
21

 Истото, 2-5. 
22

 Истото. 
23

 „Закон за високо образование“, Службен весник на РМ, бр.35/08, 103/08, 26/09, 

83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11 и 123/12. 
24

 Одлука за утврдување на општи и специфични дескриптори на квалификациите 

за студиската програма по општа медицина прв и втор циклус интегрирани студии, бр.02-

6392/12 од 23.01.2012, Архива на Медицинскиот факултет-Скопје, Скопје, Скопје, 2012. 
25

 Искази за резултатите од учење кои се однесуваат на стекнати знаења, вештини и 

компетенции. 
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стекне со вкупно 360 кредити и со звањето доктор по медицина, ќе биде спо-

собно да ги исполнува квалификациите
26

 на знаење и разбирање, ќе се стекне 

со способност за проценка, комуникациски вештини и вештини на учење, кои 

се определени со општите и специфичните дескриптори.
27

  

Во јануари 2013 година се усвојува новиот Закон за медицински 

студии и континуирано стручно усовршување на докторите на медицина,
28

 

согласно кој се направени последните измени во едукативниот курикулум и 

наставниот план, за студиите по општа медицина. Заради усогласување на 

студиската програма со одредбите од новиот Закон, Наставно-научниот совет 

на Медицинскиот факултет на својата работна седница, одржана на 07.11.-

2013 година, носи Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на 

студиската програма за интегрирани студии по општа медицина.
29

  

Студиската програма за интегрираните студии по општа медицина, е 

во траење од 6 години, 12 семестри и вкупно 360 кредити. Студиската прог-

рама се состои од 75 задолжителни предмети и листа на понудени 93 изборни 

предмети, со вкупно 5885 часови (теоретска и практична настава и клиничка 

пракса во 6-та година). Изборните предмети, студентите самостојно ги изби-

раат од листата на изборни предмети, а во текот на студиите студентот треба 

да избере и положи најмалку 7 изборни предмети, распоредени во соодвет-

ните семестри. Основна цел на студиската програма е оспособување на 

студентите за “примена на научните и стручни достигнувања во превенција, 

дијагноза и терапија на болести, вклучувајќи промовирање на здрав начин на 

живот, правни и морални вредности, понатамошен професионален развој, а се 

во склад со принципите на добра научна и клиничка пракса.”
30

 Со усвојува-

њето на претходно наведените вештини и по положувањето на сите предмети 

согласно наставниот план и програма, студентите се здобиваат со звањето 

доктор по медицина.   

За студентите по општа медицина се воведени нови предметни содр-

жини, како и измени во делот на условите за напредување. Согласно Законот 

за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докто-

рите на медицина (член 5), прв дел од практичната обука за болничко 

згрижување во траење, од 45  дена, ќе се изведува во  текот на првата и 

втората година од студиите, а вториот дел од практичната обука за болничко 

згрижување во траење, исто така, од 45  дена, ќе се изведува во  текот на 

третата, четвртата и петтата година од студиите, согласно истиот член од 

                                                           
26

 Содржината на квалификациите е опишана во Одлуката бр. 02-6392/12 од 

23.01.2012. 
27

 Одлука бр. 02-6392/12 од 23.01.2012. 
28

 „Закон за медицински студии и континуирано стручно усовршување на докторите 

на медицина“, Службен весник на РМ, бр.16, 28 јануари, Скопје: 2013. 
29

 Елаборат за измени и дополнување на студиската програма од интегриран циклус 

на студии по општа медицина, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Медицински факултет-

Скопје, Архива на Медицинскиот факултет-Скопје, Скопје, ноември, 2013. (страници без 

нумерација). 
30

 Истото. 
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Законот. Семинарите ќе се одвиваат на менторски принцип со професори и 

асистенти. Нивната организациска конципираност предвидува активно уче-

ство  на студентите во работниот процес, учество на семинари и/или работил-

ници, како и јавни презентации на изработени клинички случаи.
31

  

Согласно член 6 од Законот за медицински студии и континуираното 

стручно усовршување на докторите на медицина, услов за запишување на 

предметите од трета година (V семестар) е положен прв дел од стручниот 

испит, кој се полага по завршување на практичната обука за болничко 

згрижување и по завршената обука за прва помош според програмата на 

Лекарската комора на Република Македонија. Првиот дел од стручниот испит 

се полага во Лекарската комора на Република Македонија. Првиот дел од 

стручниот испит се полага писмено и ги опфаќа областите: Медицинска 

физика, Медицинска хемија, Биохемија, Молекуларна биологија-(Основи на 

хумана генетика), Медицинска биологија-(Морфологија и физиологија на 

клетка), Хистологија и ембриологија, Анатомија, Физиологија, Медицинска 

психологија и социологија. Останатите услови за напредување комплетно се 

дадени и опишани во Курикулумот
32

 за 2014/2015 година, на Медицинскиот 

факултет во Скопје. 

Досегашните искуства од Европскиот кредит трансфер систем на 

студирање на Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот “Св.-

Кирил и Методиј”-Скопје, се позитивни и општо добро прифатени, а дека е 

тоа така зборува и сé поголемиот интерес од страна на средношколците за 

упис и студирање на Медицинскиот факултет во Скопје. Во просек, 

факултетот запишува од 550 до 650 бруцоши годишно, од кои на студиите по 

општа медицина  отпаѓаат дури 250 студенти.  

Согласно ЕКТС принципите за студирање, на Медицинскиот факултет 

во Скопје, досега имаат дипломирано 3 генерации доктори по општа медицина, 

или вкупно 542 студенти, а од минатата академска 2014/2015 година, на 

Медицинскиот факултет се запиша првата генерација студенти по општа 

медицина која започна да студира согласно новиот Закон за медицински 

студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина.  

Интересот да се обезбеди подобра и поквалитетна настава за студен-

тите на Медицинскиот факултет во Скопје при Универзитетот “Св.Кирил и 

Методиј-Скопје”, се зголемува и расте секоја година со следење и 

имплементирање на сите позитивни искуства од европските универзитети, а 

кои се во согласност со европските стандарди во медицинската едукација. 
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 Студентски информатор 2014/2015, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, 

Медицински факултет-Скопје, Скопје, 2014, 23-33. 
32

 http://www.medf.ukim.edu.mk. (пристапено на: 31.05.2017). 
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