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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

СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ
ДСЗ603
Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина
Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за стоматолошка
протетика
Интегрирани студии од I и II циклус
6. година, XI
семестар

7

Број на
ЕКТС
кредити

2

Наставник
Проф. д-р Јулијана Николовска
Предуслови за запишување
Отслушани сите задолжителни предмети од 9 и 10 семестар и
на предметот
положени сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар.
Цели на предметната програма (компетенции):
Познавање на јавното здравство во
стоматологијата и негово значење за стоматолошката пракса; Познавање на ефикасни јавно
здравствени стратегии; Препознавање на болестите кои претставуваат јавно здравствен
проблем;Познавање на демографијата на популацијата, социјалните, здравствените и орално
здравствените трендови; Познавање за структурата на системите за орална здравствена
заштита и спроведувањето на стоматолошката здравствена грижа; Пошироко познавање на
типовите на здравствено осигурување; Познавање на различни системи на исплата на
вработените; Познавање на стратегии за најдобра искористеност на денталните тимови;
Познавање на професионалното менаџирање и развивање на стратегии за подобрување на
јавното здравство во стоматологијата.
Содржина на предметната програма:
Предавања

час

Јавно здравство во стоматологијата и јавно здравствени стратегии

2

Демографски трендови и нивно значење

1

Системи за здравствена заштита

1

Политики на водење на системи на национално и европско ниво

1

Начин на финансирање на системите за здравствена заштита

2

Трошоци за здравствена и стоматолошка здравствена заштита

1

Модели на спроведување на здравствена заштита во земјите на ЕУ/ЕЕЗ

2

Бизмарков систем

1

Бевериџ систем

1

Модели на спроведување на здравствена заштита во земјите во транзиција

2

Транзиционен систем на Источно европски земји

1

Вкупно

15

Семинари

час

Обработка на теми од соодветната материја, презентација на темите од страна на
15
студентите и активно вклучување во студентите до дискусија за дадената
проблематика.
Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби)
15
и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС
Вкупен расположив фонд 60 часа
на време
Распределба на
Предавања-15 часа, семинари – 15 часа, домашно учење и други
расположивото време
активности- 30 часа
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава
15 часови

наставните
активности
15

16

Други форми
на активности

Начин на
оценување

16.1.

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

30 часови

17.1.

Тест

30 бодови

17.2.

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

Активност и учество на
предавања и семинари
– 10 бодови
60 бодови

15.2.

17.3.
17
Критериуми
за оценување
(бодови/
оценка)

18

19

20

21

Семинари – 15 часови

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 настава и семинарите.

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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