
Катедра за романски јазици и книжевности 

Распоред на испити за француски јазик и книжевност – јануари-февруари 2021 

Прва декада 

проф. д-р 
Мирјана 
Алексоска 
Чкатроска 

 

Историја на францускиот јазик со историска 
граматаика 1 

26.01.2021 од 9ч до 12ч Испитите ќе 
се изведуваат On Line преку ZOOM, 
Да се контактира професорката за 
линк на ckatra@t.mk  

 
 

 
проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Француска книжевност 1 (прва год., прв 
сем.)                                       

04.02.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
     

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 
 

Француска култура и цивилизација 1  (прва 
год., прв сем.)                    

05.02.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
 

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Француска книжевност на Среден век и 
Ренесанса (втора год., трет сем.) 

05.02.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
 

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Француски роман на 20 век  (четврта год., 
седми сем.)                             

05.02.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
 

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Преглед на француската литература (прва 
год., прв сем.)                        

04.02.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
 

лектор 
Севда 
Лазаревска 

 

*Современ француски јазик 2 (прва година, 
втор семестар) 

21.01.2021  / 11.00 часот / во П10 
 

лектор 
Севда 
Лазаревска 

 

Француски јазик 8 (четврта година, осми 
семестар):  

21.01.2021 11.00 часот / во П10 
 

лектор 
Севда 
Лазаревска 

 

Француски јазик 6 (трета година, шести 
семестар): 

21.01.2021  / 13.00 часот / во П10 
 

лектор 
Севда 
Лазаревска 

Преведување од македонски јазик на 
француски јазик 2  (трета година, шести 
семестар)   

21.01.2021  / 13.00 часот / во П10 
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виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 

 

Современ француски јазик 2 (прва година, 
втор семестар) 

писмен испит 
на 23.01.2021  во  10.00 часот – 
онлајн (а_kuzmanoska @yahoo.fr)  

виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 

 

Современ француски 
јазик 4 (втора година, четврт семестар) 

25.01.2021  во  10.00 часот – онлајн 
(а_kuzmanoska @yahoo.fr)  

виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 

 

Современ француски јазик 6 (трета година, 
шести семестар):  

писмен испит на 25.01.2021  / 13.00 
часот - онлајн (а_kuzmanoska 
@yahoo.fr)  

виш лектор 
м-р Лектор 
Анита 
Кузмановска 

 

Преведување од македонски  на француски 
јазик 4  (четврта година, осми семестар)  

писмен 
испит  на 26.01.2021  во 10.00 
часот - онлајн (а_kuzmanoska 
@yahoo.fr)  

проф. д-р 
Снежана 
Петрова 
 

Францускиот театар на 20 век Писмен испит на факултет :  20 
јануари 2021 од 9:00 до 12:00 часот 
П10  
 

проф. д-р 
Снежана 
Петрова 

 

Француска култура и цивилизација 2    Писмен испит на 
факултет   22  јануари 2021 од 9:00 
до 12:00 часот  П10 
 

проф. д-р 
Мира 
Трајкова 

 

Граматика на францускиот јазик 4 – 26.01.2021 во 11ч во П10  

 

проф. д-р 
Мира 
Трајкова 

 

Методика на наставата по француски јазик 2 4.02.2021 во 9ч (онлајн) 

проф. д-р 
Мира 
Трајкова 

 

Методика: практична подготовка за 
наставата по француски јазик 2  

(во договор со студентите) 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Преведување  од француски  на македонски 
јазик 1 

25.01 од 

09.00 ч. онлајн - на пријавените 
кандидати ќе им биде испратен 
линк 

 
 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Теорија на преведувањето и толкувањето 1 
 

25.01. во 15.00 ч. онлајн - на 
пријавените кандидати ќе им биде 
испратен линк 
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проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Контрастивна граматика на францускиот и на 
македонскиот јазик 1 

25.01 во 
13.00 ч. онлајн - на пријавените 
кандидати ќе им биде испратен 
линк 
 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Преведување од француски  на македонски 
јазик 3 

25.01 во 
11.00 ч. 
онлајн - на пријавените кандидати 
ќе им биде испратен линк 

доц. д-р 
Јоана Хаџи 
Лега 

 

Семантика на францускиот јазик (7. 
семестар) 

21 јануари 2021 во 14 часот (на 
платформата Зум) 
 

доц. д-р 
Јоана Хаџи 
Лега 

 

Споредбена граматика на романските јазици 
1 (5. семестар француски јазик) 

22 јануари 2021 во 14 часот (на 
платформата Зум) 
 

доц. д-р 
Јоана Хаџи 
Лега 

 

Споредбена граматика на романските 
јазици (7. семестар француски јазик 

22 јануари 2021 во 14 часот (на 
платформата Зум) 
 

проф. д-р 
Маргарита 
Велевска 

Граматика на францускиот јазик 1- 
Морфосинтакса 1  

22.01.2021 (од 12.00 до 14.00 во 
П10  со можност испитот да биде и 
онлајн - во договор со студентите) 

проф. д-р 
Маргарита 
Велевска 

Граматика на францускиот јазик 5 - Синтакса 
1 

03.02.2021 (во 12.00 ,П10, со 
можност испитот да биде и онлајн - 
во договор со студентите) 

 

 

Втора декада 

 

проф. д-р 
Мирјана 
Алексоска 
Чкатроска 

 

Историја на францускиот јазик со историска 
граматаика 2 

27.01.2021 од 12ч до 14ч Испитите 
ќе се изведуваат On Line преку 
ZOOM. 
Да се контактира професорката за 
линк на ckatra@t.mk  

 
 
 

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Француска книжевност 2 (прва год., втор 
сем.)                

22.01.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
 

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Француска поезија од 19 и 20 век (прва 
год., втор сем.)   

22.01.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
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проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Франкофонски култури (трета год., шести 
сем.)               

22.01.2021 онлајн – претходно 
професорката ќе контактира 
електронски со пријавените 
кандидати 
 

проф. д-р 
Елисавета 
Поповска 

 

Француски театар на 20 век (четврта год., 
осми сем.)      

22.01.2021 
онлајн – претходно професорката 
ќе контактира електронски со 
пријавените кандидати 

лектор Севда 
Лазаревска 

 

Современ француски јазик 1 (прва година, 
прв семестар) 

26.01.2021  / 11.00 часот / во П10 
 

лектор Севда 
Лазаревска 

 

Современ француски јазик 3 (втора година, 
трет семестар): 

26.01.2021  / 13.00 часот / во П10 

лектор Севда 
Лазаревска 

 

Француски јазик 7 (четврта година, седми 
семестар) 

 29.01.2021  / 11.00 часот / во П10 
 

лектор Севда 
Лазаревска 

 

Преведување од македонски јазик на 
француски јазик 1 (трета година, петти 
семестар)   

29.01.2021  / 13.00 часот / во П10 

 виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 

 

Современ француски јазик 1 (прва 
година, прв семестар) 

 писмен испит 
на 27.01.2021  во  10.00 часот – 
онлајн (а_kuzmanoska @yahoo.fr)  

 виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 

 

Современ француски 
јазик 5 (трета година, петти семестар) 

писмен испит 
на 28.01.2021  во  10.00 часот – 
онлајн (а_kuzmanoska @yahoo.fr)  

 виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 
 

Француски јазик  7 (четврта година, седми 
семестар):  

писмен испит на 01.02.2021  / 10.00 
часот - онлајн (а_kuzmanoska 
@yahoo.fr)  

 виш лектор 
м-р Анита 
Кузмановска 

 

Преведување од македонски  на француски 
јазик 3  (четврта година, седми семестар)  

писмен 
испит  на 01.02.2021  во 13.30 
часот - онлајн (а_kuzmanoska 
@yahoo.fr) 

проф. д-р 
Снежана 
Петрова 

 

Француска книжевност 3 : Класицизам Писмен испит на 
факултет  1 февруари 2021 од 9:00 
до 12:00 часот П10 
 

проф. д-р 
Снежана 
Петрова 

 

Француска книжевност на просветителство 
и предромантизмот  

Писмен испит на 
факултет  3 февруари 2021 од 9:00 
до 12:00 часот П10 
 

                    проф. д-р  
                    Снежана 
Петрова 

 

3. Француска книжевност 5 : роман на 19 
век  

5 февруари 2021 од 9:00 до 12:00 
часот П10 

проф. д-р 
Мира 
Трајкова 

Граматика на францускиот јазик 3 - 
Фонетика и фонологија   

26.01.2021 во 11ч во П10  
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проф. д-р 
Мира 
Трајкова 

 

Методика на наставата по француски јазик 
1   

2.02.01.2021 во 9ч (онлајн) 

проф. д-р 
Мира 
Трајкова 

 

Методика: практична подготовка за 
наставата по француски јазик 1  

(во договор со студентите) 

 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Преведување  од француски  на 
македонски јазик  2 

5.2.2021 во 
09.00 ч онлајн - на пријавените 
кандидати ќе им биде испратен 
линк 
 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Теорија на преведувањето  и толкувањето 
2 

5.2.2021 
во 15.00 ч. онлајн - на пријавените 
кандидати ќе им биде испратен 
линк 
 
 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Контрастивна граматика на францускиот и 
на македонскиот јазик  2  

5.2. 2021 во 13.00 ч. онлајн - на 
пријавените кандидати ќе им биде 
испратен линк 
 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 

 

Преведување  од француски на македонски 
јазик  4 

5.2.2021 во 
11.00 ч. онлајн - на пријавените 
кандидати ќе им биде испратен 
линк 
 

проф. д-р 
Ирина 
Бабамова 
 

 
Терминологија 

5 .2.2021 во 15.00ч онлајн - на 
пријавените кандидати ќе им биде 
испратен линк 

доц. д-р Јоана 
Хаџи Лега 

 

Прагматика на францускиот јазик  (8. 
семестар) 

2 февруари 2021 во 14 часот (на 
платформата Зум) 
 

доц. д-р Јоана 
Хаџи Лега 

 

Француски јазик (Ц) 4 - 1 февруари 2021 во 14 часот (на 
платформата Зум) 
 

проф. д-р 
Маргарита 
Велевска 

 
Граматика на францускиот јазик 2 - 
Морфосинтакса 2  

03.02.2021  12.00-14.00 часот, 
П10 , со можност испитот да 
биде и онлајн - во договор со 
студентите 

проф. д-р 
Маргарита 
Велевска 

 Граматика на францускиот јазик 6 - 
Синтакса 2 

  22.01.2021 (12.00-14.00 , П10 , со 
можност испитот да биде и онлајн - 
во договор со студентите) 

 

 


