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

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
ДОР302
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медцина
Медицински факултет – Скопје
Катедра за оториноларингологија
Интегрирани студии од I и II циклус
3. година, V
семестар

Број на
4
ЕКТС
кредити
Наставник
Наставници од Катедрата за оториноларингологија
Предуслови за запишување
Отслушани сите задолжителни предмети од 3 и 4 семестар и
на предметот
положени сите задолжителни предмети од 1 и 2 семестар.
Цели на предметната програма (компетенции):
Основни познавања за сиптомите и знаците на одредени состојби од доменот на
оториноларингологијата значајни за стоматолошката пракса.
Содржина на предметната програма:
7

Предавања
Конгенитални малформации на надворешно, средно и внатрешно уво. Туѓи тела и
воспалителни заболувања на надворешно уво - 2 часа
Повреди на надворешно уво. Фрактури на темпорална коска. - 2 часа
Воспалителни процеси на средното уво. Отогени компликации и ендокранијални компликации
- 2 часа
Невоспалителни процеси на внатрешно уво. Mo. Menier Sy. Costen - 2 часа
Парези и парализи на n. facialis - 2 часа
Анатомија и физиологија на нос и параназални синуси. Конгенитални аномалии на нос и
параназални синуси - 2 часа
Повреди на лицевиот предел ( Lefort I, II, III; фрактура на долна вилица, импресивна фрактура
на орбита). Крвавење од нос. - 2 часа
Колоквиум - 2 часа
Воспалителни процеси и тумори на нос и паранасални синуси. Егзокранијални синусогени
компликации. Оронтрални фистули. - 2 часа
Конгенитални малформации на усната празнина и ждрелото. Неврогени нарушувања на
фарингс. Синдром на стилоидниот процесус, неуралгија на n. glossopharyngealis, n. vagus - 2
часа
Хиперплазија и воспалителни процеси на аденоидните вегетации, лингвалната и
палатиналните тонзили, тумори во епифарингс и хипофарингс. - 2 часа
Анатомија и физиологија на ларингс. Конгенитални малформации на ларингс. - 2 часа
Парези и парализи на ларингс. Воспалителни процеси и тумори на ларингс.- 2 часа Туѓи тела
во ларингс, едем на ларингс, трахеотомија. - 2 часа
Колоквиум - 2 часа
30
Вкупно
Практична настава

12

13
14
15

час

Рутински вежби, оториноларинголошки преглед, со акцент на значајните методи на 30
инвестигација за студентите по стоматологија
Методи на учење
Интерактивна теоретска настава, практична работа во мали групи и други облици
на изведување настава
Вкупен расположив фонд 120 часа
на време
Распределба на
Предавања-30 часа, вежби-30 часа, домашно учење и други
расположивото време
активности- 60 часа
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часови
наставните
15.2.
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30 часови
активности
семинари, тимска работа
16.1.
Проектни задачи

15

16

Други форми
на активности

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

60 часови

Начин на
оценување

17.1.

Тест

30 бодови

17.2.

Активност и учество на предавања и
вежби- бодови; Семинарска работа
/проект (презентација : писмена и усна)бодови
Завршен(усен ) испит

10 бодови

17.3.
17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

19

20

21

60 бодови

до 59 бода

5 (пет) (F)

од 60 до 67 бода

6 (шест) (Е)

Од 68 до 75 бода

7 (седум) (D)

од 76 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 93 бода

9 (девет) (В)

од 94 до 100 бода

10 (десет) (А)

Услов за
потпис и
полагање на
завршен
испит
Јазик на кој се
изведува
наставата
Метод на
следење на
квалитетот на
наставата
Литература

За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време
на теоретската и практичната настава. За да пристапи на завршен испит,
треба да ги положи предвидените тестови.

22.1.

Задолжителна литература

22.2.

Македонски јазик

Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во
изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на
студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот
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