
ЗОШТО ХЕМИЈА?
•Затоа што има сè поголеми
можности за ВРАБОТУВАЊЕ, секој
ден сè повеќе хемичари се барани
на пазарот на трудот;

• Министерството за образование
и наука доделува СТИПЕНДИИ за
студентите на хемија;

•Затоа што ќе добиете СЕКАДЕ во 
светот ПРИЗНАЕНА ДИПЛОМА;

•Затоа што ќе студирате според
современ и организиран наставен
модел согласно ЕКТС стандардите;

•Затоа што ќе имате можности за
домашни и меѓународни ПРАКСИ и
учества на семинари и КОНГРЕСИ;

•За да имате предизвик и да го 
развиете и подигнете креативниот 
дух преку ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ!

•Затоа што ХЕМИЈАТА Е ЗАБАВНА!

АНАЛИТИЧКА
БИОХЕМИЈА

Оваа ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА сту-
диска насока профилира ДИПЛО-
МИРАН ИНЖЕНЕР ПО ХЕМИЈА (со
специјалност биохемија, со акцент
на примена на современи методи
во клинички и биохемиски
лабораториски анализи.

Оваа студиска програма овозможу-
ва профилирање на ДИПЛОМИРАН
ПРОФЕСОР ПО ХЕМИЈА обучен за
реализација на наставата по хемија
во основните и средните училишта.

ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА
Оваа студиска програма профилира
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО
ХЕМИЈА чии знаења му овозможу-
ваат развој и примена на
современи методи за синтеза на
органски и неоргански материјали,
карактери-зација на нивните
физичко-хемиски својства, како и
развој и примена на најсовремени
аналитички методи за анализа на
храна, примероци од околината,
фармацевтски препарати итн.

• Вработување
• Усовршување!
- МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ
-ДОКТОРСКИ СТУДИИ
• Вклучување во работата на Инсти-
тутот за хемија како истакнат
стручњак од праксата
• Членување и активности во
секции во Сојузот на хемичарите и
технолозите на Македонија

ШТО ВИ НУДИМЕ?
•ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ за сите без 
оглед на претходното образование!

•ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ШКОЛАРИНА
за победниците на државните
натпревари по хемија за ученици
од средните училишта.

•СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ или
изработка на дипломска работа во
научни центри во Европа.

•Профилирање преку ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ од најактуелни области.

•Обука за користење на НАЈСОВРЕ-
МЕНА ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА.

•Можност за запишување на втор
циклус (МАГИСТЕРСКИ) студии и
трет циклус (ДОКТОРСКИ) студии
од актуелни области:
→ наноматеријали
→ квантна хемија
→ структурна хемија
→ електрохемија
→хемија на животната средина
→ хемија на природни производи
→ хемија на храна
→ ...

ПРОФЕСОР ПО ХЕМИЈА


