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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

АНТРОПОЛОГИЈА
ОПШТА МЕДИЦИНА
Факултет за медицински науки – Универзитет
“Гоце Делчев”, Штип
Прв степен
трети семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

2

Наставник
Доц.д-р Зоран Ханџиски
Предуслови за запишување на
Запишана втора година
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со сите области и дисциплини со кои се бави
антропологија со акцент на физичката антропологија
Содржина на предметната програма:
Теоретски наставни единици:
1. Главна поделба на антропологијата
2. Историја на антропологијата
3. Улогата на расите во антропологијата
4. Антропометрија
5. Физиолошка антропометрија
6. Функционална антрометрија
7. Конституција
8. Нутритивна антропометрија
9. Описни белези и индекси вредности на главата
10. Антропологија на кожа
Методи на учење: Интерактивна настава на предавања и вежби, практични вежби.
Вкупен расположив фонд на време
60
Распределба на расположивото време
2+0+1
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
0 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
15 часови
16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

0 часови
15 часови
40 бодови

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество

10 бодови

17.4. Практичен и завршен испит

30 бодови

18. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
 Начинот на оценување е врз основа на
кумулативност на освоени бодови од:
предавања, вежби, колоквиуми и
семинарска работа;


Колоквиумите се независни еден од друг,
т.е. полагање на еден не е предуслов за
полагање на другиот колоквиум;



Завршниот испит исто така не зависи од
колоквиумите, тие не се услов за
полагање на завршен испит, туку
вкупниот број на освоени поени, кој не
треба да биде помал од 42 поени;



Во случај на недоволен број на поени за
полагање на завршен испит, професорот
може да организира и дополнителен
колоквиум или дополнителна активност
кога за тоа има доволен број на
кандидати.

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Придружна евалуација на студентите и
самоевалуација

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ѓоргоски И.,
Даштевски Б.

Наслов

22.2.

Guyton C.A., Hall E.J.

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Година

Основи на
антропологијата

УН.Св.
Кирили и
Методиј,
Природно
математички
факултет

Медицинска
физиологија

ISP
1999,
Savremena
Beograd
administracija
d.d Beograd

22.1.
2.

Издавач

Наслов

Издавач

2004,
Скопје

Година

