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     заедно во креирање на успешна    
     кариера...

                                                  
 

     Прв циклус на студии се одвива во 
     две студиски програми:

Ÿ ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И        
БИОТЕХНОЛОГИЈА

Ÿ НУТРИЦИОНИЗАМ 

  

     Втор циклус на студии се одвива во    
     три студиски програми:

Ÿ НУТРИЦИОНИЗАМ - едногодишни

Ÿ НУТРИЦИОНИЗАМ - двегодишни

Ÿ УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И 
БЕЗБЕДНОСТ - едногодишни

     Трет циклус на студии 

Ÿ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 
         ХРАНА И НУТРИЦИОНИЗАМ
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  ...за систематски пристап во подигањето на                
свеста за значењето на храната за здравјето 

  на човекот



 
 Втор циклус студии

НУТРИЦИОНИЗАМ
 

 Нутриционизмот на научно и професионално 
ниво вклучува:

Ÿ Едуцирање на професионален кадар кој ќе 
работи на развој и напредок на свеста на   
луѓето за здравата храна и исхрана.

Ÿ Создавање кадар кој ќе одговори на 
современите потреби во заедницата и 
индустријата во насока на развивање на 
технологии за нови храни со подобрени 
нутритивни карактеристики и креирање на 
функционални храни.

Ÿ Создавање мост меѓу академијата и 
индустријата со што ќе се зајакнe 

         економскиот и социјален развој.
 

 

 
    

УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И 
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

      Студиската програма по управување со 
квалитет и безбедност на храната овозможува: 

Ÿ Едуцирање на високо-образовни стручни 
кадри кои ќе ги следат и применуваат 
најновите истражувања од областа.

Ÿ Оспособување на лица кои ќе можат да ги 
имплементираат системите за управување 
со безбедноста на храната.

Ÿ Стекнување на специјализирани знаења и 
вештини од областа на квалитет и 
безбедност на храната.

Ÿ Развој на аналитички и менаџерски 
способности неопходни за успешно 
управување со истата.

  

 
Прв циклус студии

НУТРИЦИОНИЗАМ

         Програмата овозможува стекнување на знаења 
     и вештини за работа:
  
Ÿ Вo научно-истражувачки организации и 

индустрија на храна (лабаратории за анализа       
на храна и развој на нови видови храна)

Ÿ Во здравствени установи
Ÿ Во јавни служби (проекти поврзани со различни           

влијанија на храна врз здравјето на граѓаните)
Ÿ Во институции кои организирано нудат храна  

(хотели, ресторани, мензи) 
Ÿ Поврзување со едукација и промовирање на   

правилна исхрана за општа популација и        
специјални целни групи (образовни установи,        
консалтинг студија за правилна исхрана, диет        
клубови)

Ÿ Во fitness и wellness центри...

  
ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И 

БИОТЕХНОЛОГИЈА
  
        Студиската програма Прехранбена технологија 

 и биотехнологија овозможува:
  
Ÿ Стекнување на инженерски знаења потребни за 

водење на процеси при преработка на храна и 
други биолошки материјали.

Ÿ Дипломираните инженери се квалификувани за 
контрола и подобрување на постоечките процеси.

Ÿ Креирање на нови производи и технологии во 
согласност со системите за безбедност и        
квалитет во прехранбената индустрија и    

       биотехнологија.

          
Трет циклус студии

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНА И 
НУТРИЦИОНИЗАМ   

Ÿ Насочен е кон процесно-технолошките аспекти 
     на производството на храна, во согласност со
     барањата на современиот потрошувач и новите  
     сознанија во технологијата и наука за храна и
     исхрана.
Ÿ Овозможува образување доктори на науки, 
     обучени за самостојно водење на оригинални и 
     научно релевантни истражувања, способни за   
     анализа на прехранбено-технолошките процеси.
Ÿ Овозможува развој и имплементирање на 

иновативните технологии во прехранбеното 
процесно инженерство и примена на 

       методологии за добивање на храна со 
       задржани оптимални нутритивни вредности.

   
Ÿ Уникатна едукативна програма на докторски      
     студии во Р.С.Македонија.
Ÿ На студентите им овозможува да се здобијат со 

современи знаења од полето на технолошките 
науки за храна и нутриционизмот, кои ќе ги 
аплицираат во унапредување на производството 
на храна, јавното здравје и хуманиот  
нутриционизам.

Ÿ Координираната програма е комбинација на  
теоретска настава од дидактички карактер и    
клинички и популациони практични искуства.
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