
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет  Нутритивни вредности на храната 

2. Код УКБХ01И53  

3. Студиска програма Управување со квалитет и безбедност на храната 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Технолошко-металуршки факултет 

Институт за органаска технологија 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар 1 година 

1 семестар  

7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник Д-р   Мирјана Боцевсја, ред. проф.  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Достигнувања во современата наука за исхрана и влијанието на храната врз здравјето на луѓето 

11. Содржина на предметната програма: 

Физиологија и исхрана. Енергетски потреби на организмот. Внесување на нутриенти во храната – 

принципи, здравје и безбедност. Исхраната и заболувањата. Формулирање на нискоенергетска 

храна. Функционални својства на традиционалните состојки,  нови супституенти во храната, 

механизам на редукција на енергетската содржина. Нутритивни состојки во модифицирана храна – 

влијание на мастите, јаглехидратите, комплексните јаглехидрати и др. Генетски модифицирана 

храна во исхраната. Функционална храна – преглед и перспектива – употреба на функционалната 

храна во различни болести (кардиоваскуларни, рак, против стареење итн.). Растителни влакна, 

антиоксиданти, фенолни соединенија,  фитохемикалии. Етикетирање на прехранбените производи 

– легислатива, препораки, FAO, WHO. 

 

 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на расположивото време 150 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење 70 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

До 50 бода 5 (пет) (F) 

од 50 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 60 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 70 до 80 бода 8 (осум) (C) 



од 80 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 90 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

20 бода од семинарска работа и активно учество и 

50 бода од тест 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, а по потреба и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

анкета 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ziegler E., Filer 

L.J 

 

Present Knowledge 

in Nutrition, 7
th
 ed,  

 

 ILSI Press, 

Washington 

DC 

 

1996. 

 

2. Williams S.R.,  

 
Essentials of 

Nutrition and 

Diet Therapy, 

7
th
 ed.  

 

 Mosby 

Inc., St. 

Louis,  

 

 1999 

 

3. Henry C.J.K., 

Heppell N.J.  
Nutritional Aspects 

of Food Processing 

and Ingredients,  

Chapmen and 

Hall Food 

Science Book, 

Gaithersburg, 

Maryland,  

1998. 

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Автори  на 

научни трудови 

од областа 

Научни трудови 

од областа  

Издавачи на 

меѓународни 

списанија  

2000-201X 

2.     

 


