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1. Милена Алексоска „Предлогот ВО во 

македонскиот јазик и 
неговите англиски корелати“ 

„Preposition IN in the 
Macedonian language and its 
English correlates“ 

проф. д-р Елени 
Бужаровска 

21.1.2019 
10-139/1 

2. Кристина Атанасова „Култура на неизлечивоста 
(низ призмата на најновата 
македонска проза)“ 

„Culture of Incurability (the 
latest Macedonian prose)“ 

проф. д-р Весна Мојсова-
Чепишевска 

21.1.2019 
10-140/1 

3. Александра Спасевска „Фигурата на архетипскиот 
исцелител во народната 
традиција митолошко- 
ритуалистичко декодирање)“ 

„The figure of the archetype 
healer in the folk tradition 
(mythdogical-ritualistic 
decoding)“ 

проф. д-р Нина 
Анастасова-Шкрињариќ 

21.1.2019 
10-141/1 

4. м-р Линдита Скендери „Социолингвистички и 
прагматички компетенции во 
наставата по деловен англиски 
јазик во високото образование 
во Р. Македонија“ 

Sociolinguistic and Pragmatic 
Competences in Business English 
Courses in Higher Education in R. 
Macedonia 

проф. д-р Солзица 
Поповска 

22.3.2019 
бр. 10-48/4 

5. Елена Алулоска „Жената наспроти 
патријархалните конвенции 
на британското опшетество 
во романите на Џејн Остин и 
Шарлот Бронте“ 

A Woman Against the British 
Society`s Patriarchal 
Conventions in Jane Austen`s 
and Charlotte Bronte`s Fiction 

проф. д-р Соња 
Витанова-Стрезова 

26.3.2019 
10-294/3 

6. Теа Дуза Поет/пророк: 
Демистификација на 
традиционалната визијана 
себството во поезијата наВолт 
Витман и Ален Гинзберг“ 

Poet/Prophet: Demystification of 
the Traditional Vision of the Self 
in the Poetry of Walt Whitman 
and Allen Ginsberg 

проф. д-р Калина 
Малеска-Гегај 

26.3.2019 
10-492/3 



7. Иван Антоновски „Идентитетските прашања и 
дилеми во есеите на Горан 
Стефановски“ 

Identity Issues and Dilemmas in 
the Essays of Goran Stefanovski 

проф.д-р Весна Мојсова-
Чепишевска 

18.4.2019 
10-868/3 

8. Милка Јосифовска Цепенковото „изневерување“ 
како специфичен феномен во 
македонскиот XIX век 

The Tsepenkov`s `apostasy` as a 
specific phenomenon in the 
Macedonian XIX cenutry 

проф.д-р Искра Tасевска-
Бошкова 

20.5.2019 
10-159/5 

9. Дејан Коцев Македонските еквиваленти на 
англискиот глаголско- именски 
прирок изразен преку 
придавски синтагми 

Macedonian eguivalents of the 
English copular predication 
formed by adjective phrases 

проф.д-р Мира Беќар 20.5.2019 
10-865/3 

10. Ана Рајковчевска „Германско-македонскиот 
меѓујазичен и меѓукултурен 
трансфер при толкувањето во 
политичкиот дискурс“ 

„German-Macedonian 
interlingual and intercultural 
Transfer in Interpreting Political 
Discourse“ 

проф. д-р Силвана 
Симоска 

21.6.2019 
10-1165/3 

11. Стефан Трајчевски „Текстуалните кохезивни 
средства во англискиот и во 
македонскиот јазик“ 

Text Cohesion Devices in the 
English and the Macedonian 
Language 

проф. д-р Наташа 
Стојановска-Илиевска 

25.11.2019 
10-2230/3 

12. Димитар Христовски Индиректно семантичко 
кодирање на поимот зло во 
англискиот и преводните 
еквиваленти во 
македонскиот јазик 

Indirect Semantic Coding of the 
Concept of Evil in English and 
the Translation Equivalents in 
Macedonian 

проф. д-р Билјана 
Наумоска-Саракинска 

25.12.2019 
10-2227/4 

13. Дарко Ѓорѓијовски Македонскиот предлог ПОД и 
неговите англиски 
еквиваленти UNDER, BELOW и 
BENEATH (контрастивна 
анализа)“ 

The Macedonian preposition 
POD and its English equivalents 
UNDER, BELOW & 
BENEATH(contrastive analysis) 

проф. д-р Јованка 
Лазаревска-Станчевска 

25.12.2019 
10-2492/3 

14. Сара Павловска Медицинската терминологија 
при толкувањето од 
македонски на германски 
јазик и обратно 

Medical Terminology in 
Interpreting from Macedonian to 
German and Vice Versa 

проф. д-р Емилија 
Бојковска 

25.12.2019 
10-2596/3 



15. Анабела Петреска "Активности за обработка на 
влезни јазични содржини за 
изучување на граматиката 
на англискиот јазик како 
странски во основното 
образование: Студија на 
случај“ 

EFL acquisition in primary 
education through input 
processing activities" 

проф. д-р Елена Ончевска 
Агер 

28.1.2020 
10-147/2 

16. Весна Ковачевска 
Трпчевска 

„Предизвикување значења 
низ дијалошки процеси и 
гледни точки во 
културолошки контексти“ 

„Generating meanings through 
dialogic processes and points of 
view in cultural contexts“ 

проф. д-р Славица 
Србиновска 

24.6.2020 
10-720/3 

17. Аслиан Снопче „Влијанието на турскиот 
јазик врз гостиварскиот 
албански говор“ 

"The influence of the Turkish 
language on the Gostivar 
Albanian language" 

проф. д-р Ваљбона Тоска 24.6.2020 
10-733/3 

18. Тина Фарни „Советските и руските 
теории за симултаното 
толкување низ призмата на 
главните западни теории“ 

Soviet and Russian theoretical 
approaches to simultaneous 
interpreting 
through the prism of the main 
Western European theories 

проф. д-р Емилија 
Бојковска 

22.9.2020 
10-892/4 

19. Марија Радевска 
Трендафиловска 

„Предизвици при 
толкувањето за медиумите“ 

Challenges in media 
interpretation 

проф. д-р Зорица 
Николовска 

22.9.2020 
10-932/4 

20. Мартина Јакимовска „Статусот на семејството и 
детството во современиот 
македонски роман-
методички аспекти“ 

The status of family and 
childhood in modern 
Macedonian novel- methodical 
aspects 

проф. д-р Јасна Котеска 23.11.2020 
10-1336/3 

21. Ника Гавровска „Вербалната и визуелната 
нарација во франкофонската 
илустрирана книжевност за 
деца“ 

Poetics of Children' ѕ Picture 
Books verbal and visual 
narrative ш children 'ѕ 
illustrated francophone 
literature 

проф. д-р Владимир 
Мартиновски 

18.2.2021 
10-246/7 

22. Јулија Атанасовска „Ономастиката и јазичната 
слика на светот (врз 
примери од руската 
книжевност од XIX век)“ 

Onomastics and language 
image of the world (based on 
19th centry russian literature) 

проф. д-р Биљана 
Мирчевска -Бошева 

18.2.2021 
10-15/2 



 


