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ВОДЕЧКА НАУЧНА И ОБРАЗОВНА 
ИНСТИТУЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА!

Зошто да студирате на 
институт за хемија при ПМФ?

2020 година → 3 професори од Институт за хемија во 
топ 2% највлијателни научници во светот

Во последнава декада → 5 професори ја понесоа 
титулата најдобар научник на годината

2 носители на наградата Најдобар млад научник



ИХ и ПМФ се сместени во парк шумата 
Гази Баба (споменик на природата)



МАЛКУ ИСТОРИЈА

•1946 – ОСНОВАНA KATЕДРА ЗА ХЕМИЈА ВО РАМКИТЕ НА 
ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

•1958 – ПРЕРАСНУВА ВО ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА ВО 
РАМКИТЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ

•1968 – ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА ДОБИВА НОВА ЗГРАДА 
(долна зграда на ПМФ)

• учебната 2021/22 – 75 ГОДИНИ СТУДИИ ПО ХЕМИЈА!



ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА

• ПОВЕЌЕ ОД 20 
ЛАБОРАТОРИИ

• 5 ПРЕДАВАЛНИ 

• БИБЛИОТЕКА



ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА

Лаборатории – студентски, истражувачки



ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА
Организација и дејност

АКТИВНОСТИ:
▪ НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИ
▪ НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ
▪ АПЛИКАТИВНИ

их

ОПШТА И 
НЕОРГАНСКА 

ХЕМИЈА

ФИЗИЧКА
ХЕМИЈА

АНАЛИТИЧКА 
ХЕМИЈА

ОРГАНСКА
И

БИОХЕМИЈА



ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА
Настава

• Дипл. Инженер по хемија

• Дипл. Професор по хемија

I циклус студии

• Магистер на хемиски науки

• Магистер по образование по хемија

II циклус студии

• Доктор на хемиски науки

III циклус студии
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Уписи 2021/22 година
• НАСТАВНА ХЕМИЈА

– Максимален број студенти: 20 
редовни и 10 со кофинансирање

• ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА

– Максимален број студенти: 40 
редовни и 10 со кофинансирање

• АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА

– Максимален број студенти: 40 
редовни и 20 со кофинансирање

I циклус студии



Рокови за пријавување
и запишување

Важни 
датуми

Критериуми за упис:
• Постигнат успех од средно образование (најмногу 60 поени)
• Поени од Државна матура (најмногу 40 поени)



1. Постигнат успех од средно образование (најмногу 60 поени):

Поени од средно =  
збир на сите оценки

вкупен број на оценки
∙ 𝟏𝟐 

2. Постигнат успех од државна матура (најмногу 40 поени):

Поени од матура = Екстерни предмети (2) + Интерни предмети (2)                                
+ Проектна задача

Екстерни предмети =  оцена +
 перцентилен ранг 

20
 ∙ 1,20 

Интерни предмети =  Оценка ∙ 1,20 

Проектна задача =  Оценка ∙ 0,80 

Kритериуми за упис –
малку математика



Одговори на најчесто 
поставувани прашања

❑ За учениците од средно стручно образование  кои избрале 
несоодветни интерни предмети пресметката на поените може да ја 
видите ТУКА

❑ За наставна насока – покрај основните критериуми ИНТЕРВЈУ 
➢ пријавете се кај проф. д-р Слоботка Алексовска и проф. д-р 

Марина Стојановска 

❑ Резултати од упис – ќе бидат истакнати на веб-страната на ПМФ

❑ Можност за приговор – најкасно 24 часа по објавувањето резултати

❑ Бесплатна школарина за специфични случаи (пр. инвалиди и сл.)

❑ Критериумите за упис на студенти од приватните средни училишта 
се сосема исти доколку ученикот има полагано државна матура.  



Насока: наставна хемија

Звање: дипломиран професор по хемија

Компетенции: остварување на едукативни и 
воспитни цели во наставата по хемија во 
основните и средните училишта



Насока: применета хемија

Звање: дипломиран инженер по хемија

Компетенции: примена и развој на современи хемиски, 
физичко-хемиски, аналитички и синтетски методи во 
лабораториската практика



Насока: аналитичка 
биохемија

Звање: дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија
Компетенции: примена и развој на биохемиски аналитички 
методи во биохемиски и медицински лаборатории, како и за 
следење на биохемиски процеси во индустријата



• БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА

• МАТЕМАТИКА-ХЕМИЈА

• ФИЗИКА-ХЕМИЈА

Двопредметни студии-
-Дипл. Проф. во основно образование-



МЕЃУНАРОДНА ПРООДНОСТ

Дипломите на ПМФ се 
меѓународно признати!!!



Дополнителна мотивација
СТИПЕНДИИ и ПРАКСИ

❑ СТИПЕНДИЈА ОД МОН за студии по хемија, физика и 
математика
❑ Услов: остварен просек од 7,00 и положени 80% од предметите 
во тековната учебна година.
❑ ВИСИНА: 18.000 МЕСЕЧНО!!!



▪ СТУДЕНТСКИ ПРАКСИ

• ДОГОВОРИ СО над 80 КОМПАНИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ПРАКСИ

• СЕКОЈА ГОДИНА ОГЛАСИ ОД АЛКАЛОИД ЗА ПРАКТИКАНТСТВО, JOHNSON 
MATTHEY – INTERNSHIP PROGRAM, 

•Постојано се зголемува бројот на компании кои нудат програми за обука и 
практична работа преку платена пракса со која регрутираат идни свои 
вработени

▪ СТИПЕНДИИ

•I МЕСТО НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА – бесплатно запишување на 
студии по хемија – ослободување од школарина за I година на студии

• ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ШКОЛАРИНА за студенти со просек > 9,50

• JOHNSON MATTHEY – СТИПЕНДИИ на додипломски студии

Дополнителна мотивација
СТИПЕНДИИ и ПРАКСИ



• Научно-истражувачки 
институции

• Високошколски установи
• Образовни институции
• Центри за обработка на 

податоци
• Завод за статистика 
• Клинички лаборатории
• Екологија и 

екотоксикологија

Перспективи за идните хемичари

• Развојни лаборатории во 
средни и големи 
претпријатија

• Индустриска контрола и  
процес на производство

• Лаборатории за анализа на 
храна и пијалоци

• Фармацвтска индустрија
• Медицински установи
• Токсиколошка хемија 
• Метролошки лаборатории



Неколку примери за активни научни
области на факултетот:



ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА
Научни истражувања

•Синтези на неоргански супс. и 
нови материјали;

•Добивање на тенки филмови 
од полуспроводнички и био-
компатибилни материјали;

•Наноматеријали;

•Електрохемиски испитувања;

•Квантна хемија;

•Структурни и спектроскопски 
испитувања;

• Археометриски истражувања;

• Хемометрија;

• Хемија на природни 
производи и храна;

• Хемија на животната средина;

• Синтези и испитувања на нови 
органски супстанци;

Врвна 
научноистражувачка 
институција во 
Македонија и регионот!



Тенки филмови, наноматеријали, 
полупроводници, фотоволтаици...



Физиологија, молекуларна биологија, 
генетика, биохемија....



Молекулска структура, синтеза, 
биоаналитичка хемија,  
електрохемиски сензори, хемија на храна...



Лабораторија за контрола на 
нафта и нафтени деривати



Лабораторија за наноматеријали
(atomic force microscopy)



Лабораторија за анализа на 
траги (гасна хроматографија)



Лабораторија за теориска хемија
(компјутерски кластер-не COVID19 
кластер ☺)



Други активности

И УШТЕ:
▪ КЛУБ НА СТУДЕНТИ НА ХЕМИЈА

▪ НАТПРЕВАРИ ПО ХЕМИЈА ЗА УЧЕНИЦИ ЗАЕДНО СО СХТМ И 
ПОДГОТОВКА НА МАКЕДОНСКИОТ ТИМ ЗА IChO и IJSO
▪ ХЕМИСКИ СПЕКТАКЛИ
▪ СТУДЕНТСКИ КОНГРЕСИ ПО ЧИСТА И ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА, СХТМ



ПОСЕТЕТЕ ГО ФАКУЛТЕТОТ!

ЛИЧНО ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО ИНСТИТУЦИЈАТА
И НЕЈЗИНИТЕ ВРАБОТЕНИ



https://ih.pmf.ukim.edu.mk/

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈА

Институт за хемија

@hemija_pmf


