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\ 
Извештај од студентска анкета за зимски семестар академска 2019/2020 година 

 
Студентската анкета за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година е спроведена 

последнните две недели од зимскиот семестар.  
Според податоците за бројот на запишани студенти во зимскиот семестар во академската 

2019/2020 година, запишани се вкупно 124 студенти, во различен период на студирање. Во наредната 
табела е даден бројот на запишани студенти по семестар, како и бројoт на студенти кои презапишале 
предмети.  

 
Семестар на студиум Број на запишани студенти 

Семестар I 30 
Семестар III 13 
Семестар V 8 
Семестар VII 9 
Семестар IX 15 
Семестар XI 13 
Презапишување на предмети 2019/2020 36 

ВКУПНО 124 
  

Во текот на анкетирањето, пополнети се вкупно 51 анкетен лист од страна на студентите. Од 
активните студенти, во анкетирањето не се опфатени студените што реализирале теренска настава (XI 
семестар). Бројот на пополнети анкетни листови според претходно ислушаниот семестар е следен: 
 

Семестар кој е ислушан Број на анкетни листови 
Семестар I 15 
Семестар III 11 
Семестар V 8 
Семестар VII 7 
Семестар IX 10 

ВКУПНО 51 
  

Според податоците наведени претходно, опфатот на пополнување на анкетните листови од 
страна на вкупниот број запишани студенти изнесува 41,12%, додека од студентите кои реално се 
редовни студенти по ЕКТС програма има пополнетост од 68%.  

Од горенаведеново се гледа дека продолжува истиот тренд како и во претходните години, 
односно одзивот на студентите кон анкетата е задоволителен, а исто така е задоволителен квалитетот на 
пополнетите прашалници (незначителен борј на нецелосно или неправилно пополнети прашалници). И 
овојпат може да се заклучи дека непополнувањето на одделни прашалници е тенденциозно, и 
претставува идиректна оценка на конкретниот професор односно асистент. Во оваа анктета и овојпат се 
појавува тренд да се избегнува одговорање на прашањата бр. 9 (објективност во оценувањето) и 10 
(тежината на испитот) кај некои студенти (во погорните години), бидејќи анкетирањето се одвива пред 
започнувањето на испитната сесија. Повторно се јавува проблемот со премалиот број на запишани 
студенти (овојпат во V, односно VII семестар), поради што оценките кај овие наставници односно 
соработници се несразмерно високи односно ниски во однос на истите во другите студиски години. 
Поради тоа Комисијата реши во овој извештај да не презентира нумерички оценки, туку само дали е 
оценката позитивна или не. 

Листата на оценетиот наставнички и соработнички кадар е дадена во прилог на овој извештај.  
 

Комисија за самоевалуација на ФВМС 
Претседател   
проф. д-р Игор Улчар, с.р. 
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I семестар 
предмет наставник/соработник оценка 
Хемија наставник: проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу поз. 

соработник: / поз. 
Биостатистика наставник: проф. д-р Василка Попоска-Треневска поз. 

наставник: доц. д-р Никола Адамов поз. 
Биологија на клетка наставник: проф.  д-р Велимир Стојковски поз. 

соработник: / поз. 
Биофизика наставник: проф. д-р Сузана Топузоски поз. 
Анатомија на животните наставник: проф. д-р Влатко Илиески поз. 

наставник: проф. д-р Лазо Пендовски поз. 
соработник: Димитар Божиновски, студент (демонстратор) поз. 

Хистологија со ембриологија наставник: доц. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ поз. 
соработник: Моника Довенска (демонстратор) поз. 

 
III семестар 
предмет наставник/соработник оценка 
Сточарство наставник: доц. д-р Никола Адамов поз. 
Исхрана на домашните животни наставник: проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски поз. 
Анимална хигиена наставник: проф. д-р Александар Додовски поз. 

соработник: Мирослав Ќосевски (демонстратор) поз. 
Физиологија на животните наставник: проф. д-р Владимир Петков поз. 

соработник: / поз. 
Микробиологија наставник: проф. д-р Славчо Мреношки поз. 

наставник: доц. д-р Искра Цветковиќ поз. 
соработник: Нада Цветановска, студент (демонстратор) поз. 

Имунологија наставник: проф. д-р Славчо Мреношки поз. 
наставник: доц. д-р Искра Цветковиќ  поз. 
соработник: Нада Цветановска, студент (демонстратор) поз. 

 
V семестар 
 
предмет наставник/соработник оценка 
Патолошка физиологија наставник: проф. д-р Игор Улчар поз. 

наставник: проф. д-р Ирена Целеска поз. 
соработник: Сара Ѓорѓиевска, студент (демонстратор) поз. 

Фармакологија наставник: проф. д-р Ромел Велев поз. 
Патолошка морфологија наставник: проф. д-р Трпе Ристоски поз. 

соработник: доц. д-р Ивица Ѓуровски поз. 
Паразитологија и 
паразитарни заболувања 

наставник: проф. д-р Јована Стефановска поз. 
соработник: / поз. 

Клиничка анатомија наставник: проф. д-р Влатко Илиески поз. 
наставник: проф. д-р Лазо Пендовски поз. 
соработник: Димитар Божиновски, студент (демонстратор) поз. 

Основи на клиничка и 
лабораториска 
дијагностика 

наставник: проф. д-р Дине Митров поз. 
наставник: доц. д-р Игор Џаџовски поз. 
соработник: Александар Јаневски (демонстратор) поз. 

 
VII семестар 
 
предмет наставник/соработник оценка 
Општа хирургија со 
анестезиологија 

наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец поз. 
наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска поз. 
соработник: Тодор Новаков (демонстратор) поз. 
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соработник: Јане Влахов, студент (демонстратор) поз. 
Репродукција наставник: проф. д-р Тони Довенски поз. 

наставник: доц. д-р Бранко Атанасов поз. 
соработнк: Кристина Дојчиновска, студент (демонстратор) поз. 

Заразни заболувања на 
домашните животни 

наставник: доц. д-р Кирил Кстевски поз. 
соработник: Иван Матевски, студент (демонстратор) поз. 

Внатрешни болести на 
домашни миленици и 
копитари 

наставник: проф. д-р Дине Митров поз. 

Внатрешни болести на 
фармски животни 

наставник: проф. д-р Дине Митров поз. 
наставник: доц. д-р Игор Џаџовски поз. 

 
IX семестар 
 
предмет наставник/соработник оценка 
Биологија и патологија на риби наставник: проф. д-р Мишо Христовски поз. 

соработник: / поз. 
Офталмологија наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец поз. 

наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска поз. 
Хигиена и технологија на месо, 
риби јајца и мед 

наставник: проф. д-р Павле Секуловски поз. 
наставник: доц. д-р Деан Јанкулоски поз. 
наставник: доц. д-р Сандра Мојсова поз. 
наставник: доц. д-р Мирко Проданов поз. 
соработник: Марија Раткова (демонстратор) поз. 

Хигиена и технологија на млеко наставник: проф. д-р Павле Секуловски поз. 
наставник: доц. д-р Деан Јанкулоски поз. 
наставник: доц. д-р Сандра Мојсова поз. 
наставник: доц. д-р Мирко Проданов поз. 
соработник: Марија Раткова (демонстратор) поз. 

Менаџмент со здравје на стадо наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец поз. 
наставник: проф. д-р Дине Митров поз. 
наставник: проф. д-р Тони Довенски поз. 
наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска поз. 
наставник: доц. д-р Бранко Атанасов поз. 

Ветеринарна епидемиологија наставник: доц. д-р Кирил Крстевски поз. 
Ветеринарна токсикологија наставник: проф. д-р Ромел Велев поз. 
Специјална хирургија со 
ортопедија 

наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец поз. 
наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска поз. 

Управно ветеринарство наставник: проф. д-р Елена Давитковска поз. 
соработник: асс. м-р Слободен Чокревски поз. 
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