
  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

 
Одбранети магистерски трудови 

 
1.  Софрониевски Божин 

Валериј 
29.2.1996 “Ајсоп и ајсоповските басни во македонските народни приказни” 

2.  Дучевска Георги Анета 3.4.1996 “Персоналната референција во современиот македонски јазик” 

3.  Крстеска Ристо Виолета 8.4.1996 “Јазичните особености во грамотите на манастирот Трескавец” 

4.  Мојсова-Чепишевска 
Сократ Весна 

17.4.1996 “Рациновото уметничко творештво на српскохрватски јазик” 

5.  Аризанковска Стојан 
Лидија 

29.5.1996 “Функционално оптоварување на наследените словенски 
суфикси за НОМИНА АГЕНТИС во македонскиот и словенечкиот 
јазик (со посебен осврт на суфиксот – телжЃ врз фонот на 
изофункционалните суфикси)” 

6.  Тофоска Јован Сташа-
Станислава 

10.6.1996 “Глаголи на зборување во современиот македонски јазик” 

7.  Додевска-Михајловска 
Миливој Олгица 

26.6.1996 “Јазикот во романите на Коле Чашуле” 

8.  Стоевска-Денчова Гроздан 
Еленка 

1.7.1996 “Кривопаланечкиот говор” 

9.  Поповска Ѓорѓи Солзица 2.7.1996 “Македонската уметничка индивидуална поезија во превод на 
англиски јазик” 

10.  Саздов Томислав Симон 27.9.1996 “Феминативите во македонскиот стандарден јазик” 

11.  Неделковска Владимир 
Мила 

20.11.1996 “Генера верби во македонскиот јазик од аспект на балканската 
јазична ситуација” 

12.  Саржоска Љубиша 
Александра 

26.12.1996 “Заемките од италијанско потекло во македонскиот јазик” 

13.  Гајдова Алексадар Убавка 13.3.1997 “Граматичката категорија време во македонските дијалекти во 
Егејска Македонија” 

14.  Лека Риза Агим 26.6.1997 “Наративните фигури во раскажувачкото творештво на Луан 
Старова 

15.  Боева Илија Ирина 27.6.1997 “Кулинарска лексика во англискиот и македонскиот јазик” 

16.  Поповиќ Александар Агата 30.6.1997 “Македонија во делото на Ребека Вест” 

17.  Груевска Маџоска Зоге 
Симона 

3.7.1997 “Лексиката и стилот во делата на Живко Чинго” 

18.  Ибрахими Сељадин 
Мустафа 

3.7.1997 “Говорот на Албанците во Прилепско” 

19.  Костовска Глигор Весна 10.7.1997 “Лингвистичка анализа на македонското четвороевангелие” 

20.  Симоска Симе Силвана 13.1.1998 “Сложени именки со придавка како прв член во современиот 
германски јазик” 

21.  Јачева-Улчар Ристо Елка 16.1.1998 “Ќустендилски триод – јазична анализа” 

22.  Изаим Ајдин Муртезани 16.3.1998 “Турцизмите во јазикот на албанската и македонската народна 
поезија (споредбено истражување) 



  

23.  Пановска-Димкова Љупчо 
Искра 

18.5.1998 “Лимитативната видска конфигурација во македонскиот јазик” 

24.  Давкова-Ѓеорѓиева Живко 
Светлана 

24.6.1998 „Лексиката на говорот на с. Чифлик-Демирхисарско (со краток 
граматички опис)” 

25.  Лаброска Томислав 
Веселинка 

1.7.1998 “Говорот на село Кула – Серско” 

26.  Караниколова Глигор Луси 3.7.1998 “Улогата на детаљот во романите Пиреј од Петре М. Андреевски 
и Ана Каренина од Лав Николаевич Толстој” 

27.  Трајкова Антон Катица 3.7.1998 “Лексиката на Станиславовиот пролог” 

28.  Јованова-Грујовска Илија 
Елена 

25.6.1998 “Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична 
средина” 

29.  Николовска Ангел Виолета 12.11.1998 “Современите теории за реченицата и македонската реченица” 

30.  Алексиќ Петар Ѓорге 13.11.1998 “Фолклорот во прозното творештво на ангелко Крстиќ” 

31.  Крифца Мирлинда 2.12.1998 “Поезијата на Ласгуш Порадеци” 

32.  Бабамова Александар 
Ирина 

8.2.1999 “Фактитивноста во францускиот и во македонскиот јазик” 

33.  Хоџа Мехмедали Бујар 4.3.1999 “Семилогија на ликовите на Отело и Риголето” 

34.  Петрова Никола Билјана 19.4.1999 “Глаголи кои искажуваат психичка состојба во германскиот и во 
македонскиот јазик” 

35.  Манев Стојан Методи 4.2.1999 “Митолошките елементи во прозата на Славко Јаневски” 

36.  Стрезовска Милчо Јаготка 2.7.1999 “Интерференфијата на мајчиниот јазик (македонскиот) при 
изучување на германскиот јазик” 

37.  Бановиќ Марковска Ѓоко 
Ангелина 

7.10.1999 “Ликови – антагонисти (структура и функција)” 

38.  Ѓурчинова Филип 
Александра 

18 11.1999 “Регресивната деривација во англискиот и во македонскиот 
јазик” 

39.  Котеска Јован Јасна 23.12.1999 “Посмодернистичкиот расказ во македонската и словенечката 
литература” 

40.  Баковска Павле Елизабета 22.2.2000 “Интертекстуалните предлошки во расказите на Џојс Карол Оутс, 
Алис Вокер, Гордана Михаилова – Бошнаковска и Јадранка 
Владова” 

41.  Поповска Силјан Елисавета 4 04.2000 “Феноменот на патувањето кај Маргерит Јурсенар – литературна 
транспозиција на искуството од Ориентот” 

42.  Мустафа Наиф Букурије 18.4.2000 “Падежните односи во македонскиот и во албанскиот јазик” 

43.  Бојчева Драган Силвана 20.6.2000 “Расказите на Јован Бошковски” 

44.  Османи Бедрих Исмет 10.7.2000 “Албанските свадбени народни песни и обичаи во Скопскиот 
Дервен” 

45.  Алил Менду Севин 1.11.2000 “Турскиот говор во Радовиш и радовишко” 

46.  Тоска Ремзи Ваљбона 29.11.2000 “Македонските и албанските поговорки и пословици за жената” 

47.  Тефановска Трајановска 
Ѓорги Соња 

7.12.2000 “Епистемична модалност во англискиот и македонскиот јазик” 



  

48.  Јорданов Јован Раде 28.12.2000 “Зборообразувањето во областа на медицинската терминологија 
во францускиот и во македонскиот јазик” 

49.  Геговски Вангел Дејан 23.2.2001 “Изразување причинска врска меѓу настаните во македонските 
дијалекти” 

50.  Петрушева Васе Андриана 16.3.2001 “Сложените зборови во италијанскиот и македонскиот јазик” 

51.  Мартиновски Ѓорѓи 
Владимир 

18.4.2001 “Интерференции меѓу македонската современа поезија и 
ликовните уметности” 

52.  Гушевска Климент Лилјана 13.6.2001 “Личните имиња во Охридско” 

53.  Октај Мустафа Ахмед 27.6.2001 “Фонетски и лексички карактеристики на турскиот говор во Ресен 
и ресенско” 

54.  Ѓуркова Александар 
Александра 

6.7.2001 “Декларативните зависно-сложени реченици на Крнинскиот 
дамаскин” 

55.  Гавриловска Драган Сања 06.7.2001 “Именските сложенки во правната терминологија на англискиот 
јазик” 

56.  Андријевска Кирил 
Наталија 

12.7.2001 “Преводот на грчкото привативно алфа во старите македонски 
текстови” 

57.  Ѓоргоска Ацко Мими 04.10.2001 “Интермедијални односи меѓу македонската книжевност и 
филм” 

58.  Жежова Љубчо Оливера 09.10.2001 “Наследството од словенската митологија во македонската 
литература” 

59.  Спасовска Владо Сузана 15.4.2002 “Стратегиите на слободниот стих/врз примери од современата 
македонска поезија” 

60.  Николовски Бошко Зоран 16.4.2002 “Современата јазична политика на Франција во однос на 
францускиот и регионалните јазици” 

61.  Алаѓозовски Димитар 
Роберт 

21.5.2002 “Теориско-поетички аспекти на македонската 
постмодернистичка проза” 

62.  Мартиноска Никола Ана 10.6.2002 “Поетика на македонските народни гатанки” 

63.  Африм Амет Реџепи 28.6.2002 “Сагата во романескниот циклус на Луан Старова” 

64.  Арсова Митре Татјана 3.7.2002 “Категоријата деонтичност кај модалните глаголи во англискиот 
и во македонскиот јазик” 

65.  Јовчевска-Арнаудовска 
Лазар Тања 

8.10.2002 “Англиско-македонски терминолошки паралели во 
осигурувањето” 

66.  Авдиќ Незир Емина 31.10.2002 “Литературните текстови во наставата по германски јазик како 
странски јазик” 

67.  Фотева Методија Ана 1.11.2002 “Комичните ликови во европската драмска книжевност на ЏИЏ 
век” 

68.  Мартиновска Драган 
Виолета 

9.1.2003 “Св. Наум Охридски во книжевната и народната традиција” 

69.  Цветановски Аритон Гоце 10.1.2003 “Каршијачкиот говор-Скопско (со посебен осврт на синтаксата)” 

70.  Кардалеска Русе Љубица 7.03.2003 “Показатели на адверсативната релација во англискиот и во 
македонскиот јазик” 

71.  Ѓорѓиева Ташко Марија 10.3.2003 “Модели на интертекстуалност во романот” 



  

72.  Тасевски Борче Тодорче 11.3.2003 “Теориски аспекти на расказот” 

73.  Цицковска Александар 
Елена 

11.3.2003 “Примена на веб-сајтови во наставата по германски јазик како 
странски јазик” 

74.  Додовски Владимир Иван 12.6.2003 “Наративни стратегии во психолошкиот роман (врз примери од 
македонската, српската, хрватската и американската 
книжевност)” 

75.  Гуидо-Шремпф Алберико 
Лучана  

25.6.2003 “Морфосинтаксички и лексички јазични грешки во изучувањето 
на италијанскиот јазик од македонски говорители” 

76.  Русомарова Методија Зора 02.7.2003 “Збогатувањето на лексиката во францускиот и македонскиот 
јазик по пат на суфиксација” 

77.  Миовска Боге Весна 2.7.2003 “Антропонимискиот систем во Кривопаланечко” 

78.  Маркоска Стојан Лилјана 8.10.2003 “Лексиката на Македонците во Австралија” 

79.  Никодиновска Стојмир 
Радица 

10.11.2003 “Италијанската фразеологија во наставата на македонски 
говорители” 

80.  Леонтиќ Владимир Марија 12.11.2003 “Турските елементи во македонските имиња и презимиња” 

81.  Петрушева Живко 
Елизабета 

12.11.2003 “Ликови-дублети во романите на Димитар Солев (статус и 
функција)” 

82.  Танушевска Илија Лидија 10.12.2003 “Граници на граматикализација (полски наспрема македонски)” 

83.  Бањевиќ Бранко 
Александра 

16.12.2003 “Романизмите во документите на Паштровиќи” 

84.  Колемишевска Борис 
Слободанка 

17.12.2003 “Лингвистичките алки како средство за збогатување на 
францускиот и македонскиот јазик” 

85.  Илиевски Илија Владимир 26.1.2004 “Цитатноста во лириката” 

86.  Канарева Љубомир Ана 3.3.2004 “Мултимедијално учење преку Интернет во наставата по 
француски јазик како странски јазик” 

87.  Јанушева Христо Виолета 10.3.2004 “Проширување на валентноста на непрефиксираните 
едноаргументски глаголски предикати во македонскиот јазик во 
говорот на Битола и Битолско” 

88.  Алиевска Идриз Мелахит 9.6.2004 “Жената како лик во турските народни приказни од Прилепско и 
Битолско” 

89.  Актан Ариф Аго 29.9.2004 “Турцизмите во јазикот на Марко Цепенков” 

90.  Брандиловска-Ралповска 
Методија Елизабета 

6.10.2004 “Лексичко-семантичката група на зборови со значење “овошје” 
во македонскиот јазик (семантичка и зборообразувачка 
анализа)” 

91.  Панчевска Тихомир 
Ангелина 

19.11.2004 “Системот на показните заменки во македонскиот и полскиот 
јазик” 

92.  Старова-Златку Луан 
Блерина 

22.11.2004 “Аспекти на интертекстуалноста во книжевното дело на Јероним 
Де Рада на италијанскиот јазик” 

93.  Ќупева Босилка Тамара 23.11.2004 “Методички постапки за интерпретација на книжевно-
уметничкиот текст во наставата во средно образование” 

94.  Лазаревска Бранко Мери 9.3.2005 “Лексичка повеќезначност на правните термини во англискиот и 
во македонскиот јазик” 



  

95.  Ванева Виктор Марјана 14.4.2005 “Средствата за изразување негација во англискиот и во 
македонскиот јазик” 

96.  Младеноски Јован Ранко 20.4.2005 “Семантичка дезинтеграција и морална деградација на ликот во 
прозата на Димитар Солев и Драги Михајловски” 

97.  Хаљиљи Ракип Хидајете 20.4.2005 “Членот во албанскиот и во македонскиот јазик” 

98.  Наумоска Нове Билјана 8.6.2005 “Падежните остатоци во англискиот јазик и нивните еквиваленти 
во македонскиот јазик” 

99.  Сехими Селим Шериф 10.6.2005 “Симболот во современата албанска поезија (низ примери од 
неколку автори од современата албанска литература)” 

100.  Јовчевска Љубомир 
Даниела 

13.6.2005 “Свадбените народни песни од Западна Македонија” 

101.  Анастасова Христо 
Спасенка 

6.7.2005 “Наративни идентитети: поделено ‘јас’ во наративните светови 
на Криста Волф и Дубравка Угрешиќ” 

102.  Здравковска Славка 
Благојка 

7.10.2005 “Обичната и избројната множина во македонскиот јазик” 

103.  Кечан Душан Ана 12.10.2005 “Вампирот како Другост во книжевноста” 

104.  Денкова Добре Јованка 12.10.2005 “Чудесното и реалистичното во прозата на Глигор Поповски” 

105.  Адеми Муртезан Љуљзим  13.10.2005 “Литературната норма во медиумите на албански јазик во Р. 
Македонија” 

106.  Петрова-Џамбазова 
Предраг Снежана 

17.10.2005 “Збороредот во рамките на именската група во прозата на 
Славко Јаневски” 

107.  Топлиска-Евроска Методи 
Катица 

19.10.2005 “Предлогот в(о) во современиот македонски јазик” 

108.  Момировска Ѓорѓи Мери 28.10.2005 “Антропонимскиот систем во Крушевско” 

109.  Стефановска-Ристеска 
Фани 

29.12.2005 “Лексичко-семантичка анализа на тематското подрачје облека и 
облекување во македонскиот стандарден јазик” 

110.  Лулзим Неби Алиу 13.1.2006 “Јазикот во народните албански песни од Кичевскиот регион” 

111.  Смилевски Веле Гоце 25.1.2006 “Телото во романите на Милан Кундера” 

112.  Механџиски Душан Зоран 27.1.2006 “Категоријата таксис и нејзиниот израз во рускиот и во 
македонскиот јазик” 

113.  Малеска-Гегај Владо 
Калина 

7.3.2006 “Деконструкција на текстовната логика во дела на Марк Твен, 
Џорџ Орвел и Венко Андоновски” 

114.  Златанов Љубомир 
Методи 

10.3.2006 “Кочо Рацин и богомилите (исчитување на традициите)” 

115.  Фиданчева Борис Ива 25.5.2006 “Соматските фраземи сврзани со поимот “глава” во германскиот 
и нивниот превод на македонски јазик” 

116.  Ангеловски Ивица Тони 15.6.2006 “Бајронизмот во Балканските поезии” 

117.  Исеини Шазивар Ѓулиано 10.10.2006 “Германско-албанските јазични интерференции кај албанските 
говорители во Швајцарија” 

118.  Ивановска-Наскова Јосиф 
Руска 

15.11.2006 “Програми за автоматска обработка на италијански јазични 
корпуси Интеџ/Ноој” 



  

119.  Спахо Демирали Ерол 13.12.2006 “Англизмите во мас-медиумите на албански јазик во Република 
Македонија” 

120.  Максимоски Стојан Ивица 28.12.2006 “Семантиката на предмодернизмот (протомодернизмот) во 
македонската проза” 

121.  Ниами Салем Емил 12.03.2007 “Паронимите во македонскиот јазик во споредба со рускиот” 

122.  Стојановска-Илиевска 
Љупчо Наташа 

15.03.2007 “Показатели на каузалната релација во англискиот и во 
македонскиот јазик” 

123.  Димова Ацо Љупка 14.05.2007 “Изучување на францускиот јазик како странски јазик на рана 
возраст во Р. Македонија” 

124.  Делова Димитар Јасминка 15.05.2007  “Инфинитивот во глаголска позиција во чешкиот јазик и неговите 
еквиваленти во македонскиот јазик” 

125.  Илковски Миле Бојан 16.05.2007 “Анализа на фразалните и предлошките глаголи во англискиот и 
нивните еквиваленти во македонскиот јазик” 

126.  Грандаковска Јован Софија 23.06.2007 “Говорот на молитвата” 

127.  Ибрахими Јусуф Зеќирија 26.06.2007 “Внатрешмојазична референција: анафора и катафора 
(споредбена анализа меѓу албанскиот и македонскиот јазик)” 

128.  Видова Максим Катерина 26.06.2007 “Категоријата определеност/неопределеност во македонскиот и 
англискиот јазик во насловите и поднасловите” 

129.  Ѓоргова Кирил Гордиана 25.06.2007 “Оценувањето во наставата по англиски јазик во програмата за 
гимназиско образование во Република Македонија” 

130.  Трпчевска Милодраг 
Зорица 

27.06.2007 “Предавањето на видската опозиција од македонскиот во 
германскиот јазик” 

131.  Ристовска Светолик 
Светлана 

05.10.2007 “Односите меѓу називот и поимот во терминологијата (врз 
примери од правната терминологија во францускиот и 
македонскиот јазик) 

132.  Трајкова Петре Зорица 08.10.2007 “Стратегии на изразување “барања” во англискиот и во 
македонскиот јазик” 

133.  Алили Нуи Сејдула 08.10.2007 “Семиологија: употребливост на поимите врз конкретен 
книжевен текст (врз примери од Библијата и Куранот)” 

134.  Османи Зихни Дритан 09.10.2007 “Фразеолошките изрази во говорот на Албанците од Преспа, Р. 
Македонија” 

135.  Ќировска Петко Даниела 28.11.2007 “Македонскиот јазик како втор во образовниот систем во 
Тетово-лингвистички и културолошки аспекти” 

136.  Беќар Круме Мира 10.01.2008 “Анализа на пишаниот дискурс кај говорителите на англискиот 
јазик како мајчин и немајчин” 

137.  Суљејмани Веби Бертон 09.01.2008 “Нивото на владеење на албанскиот стандарден јазик (кај 
учениците) во средните училишта со албански наставен јазик во 
Скопје” 

138.  Јовановска Георги Благица 11.01.2008 “Семиотичко-миметичка анализа на поезијата на Гане 
Тодоровски” 

139.  Исеини Имер Емине 10.03.2008 “Лексичките отстапки во драмите на Шекспир Хамлет, Отело, 
Макбет и Јулие Цезар и нивното пренесување во албанскиот 
превод на Фан Ноли” 



  

140.  Нуредини Неази Зарије 16.04.2008 “Дидактичките аспекти на наставата по морфологија во 
основните училишта со настава на албански јазик” 

141.  Ќамили Ајтен 23.05.2008 “Социјалните варијанти на струшките говори и меѓујазичната 
интерференција кај еднојазичните, двојазичните и 
повеќејазичните говорители” 

142.  Божиновска Валентина 01.07.2008 “Стилот на говорот и на изговорот” 

143.  Адили Лулјета 02.07.2008 “Лексичко-семантичите и стилистичките особини на 
новосоздадените и оживеани зборови во делата на Исмаил 
Кадаре на албански јазик” 

144.  Чакароска-Ашталкоска 
Марија 

03.07.2008 Односот на просторот и ликот во македонскиот роман за деца” 

145.  Бужаровска Румена 29.09.2008 “Пародијата во американскиот расказ од 20-от век претставена 
низ анализа на расказите на Фланери О’Конор,Џејмс Турбер и 
Вуди Ален 

146.  Хамити Исмаил 02.10.2008 “Проблемите при изучување на албанскиот ајзик од македонски 
говорители во наставата по албански јазик во Р. Македонија” 

147.  Пандилоска Александра 01.10.2008 “Истражување минатост во македонскиот и во албанскиот 
дневен печат” 

148.  Рушиди Јехона 03.10.2008 “Интертекстуалноста во делата на А.З. Чајуп, Фан Ноли, Етхем 
Хаџиадеми” 

149.  Хаџи-Лега Јоана 03.10.2008 “Семиологија на органите на говорот во францускиот и во 
македонскиот јазик” 

150.  Трајковска-Грујоска 
Билјана 

07.10.2008 “Англиски јазик во ликовните уметности” 

151.  Мирчевска Биљана 24.11.2008 “Фраземи со значење време во македонскиот и во рускиот 
јазик” 

152.  Нешковска Силвана 21.11.2008 “Јазичните стратегии за експлицитно емоционално 
заблагодарување: благодарам и фала во македонскиот јазик 
споредени со тханк ѕоу и тханкс во англискиот јазик” 

153.  Александар Душанка 
Таковски 

26.02.2009 “Семиотиката како соодветен теоретско-методолошки модел во 
проучувањето на процесите на создавање значење кај 
рекламите, со посебен осврт на рекламните тизери” 

154.  Мајда Ерол Шабанова 16.04.2009 “Морфосинтакса на турските функционални морфеми /-Ø/, /-А/, 
и /И/” 

155.  Китановска Димче Елена 21.04.2009 “Феминистичките идеи во претставувањето на жените и нивните 
улоги во семејството и општеството во делата на авторите 
Максин Хонг Кингстон, Џин Рис и Петре М. Андреевски” 

156.  Марјан Никола 
Патмиџанковски 

24.04.2009 “Иницијацијата (пубертетска и херојска) во македонската 
народна епска поезија” 

157.  Марија Петар Паунова 06.05.2009  “Деклинација на именките во македонските црковнословенски 
ракописи” 

158.  Анастазија Љубомир 
Киркова-Наскова 

08.05.2009 “Показатели на странски изговор во англомакедонскиот 
меѓујазик” 

159.  Татјана Б. Борис Ефтимоска 29.04.2009 “Есејот како книжевен жанр (македонско искуство)” 



  

160.  Владимир Бранко 
Цветкоски 

22.04.2009 “Џон Драјден од аспект на теоријата на преведувањето” 

161.  Кожинкова Ѓорѓи Весна 15.06.2009 “Особини на македонскиот постмодернистички роман во првата 
деценија на 21 век” 

162.  Павлова-Де Одорика 
Живко Ирена 

12.06.2009 “Помеѓу автобиографијата и фикцијата или патот од 
автобиографското до психобиографското (врз примери од 
творештвото на Силвија Пат, Радмила Трифуновска и Даница 
Ручигај” 

163.  Коцева Васил Драгана  16.06.2009 “Негација во германскиот јазик и нејзините еквиваленти во 
македонскиот јазик” 

164.  Стамески Атанас Трајче 24.06.2009 “Наратолошки и семантички аспекти на волшебните приказни 
кај Марко Цепенков” 

165.  Димитриева-Ѓоргиевска 
Наце Марина 

24.06.2009 “Знаците / кодовите на фикционалноста и “фикциската” вистина 
во расказите на Драги Маихајловски” 

166.  Ивановска Ванчо Јасмина 24.06.2009 “Клетвата како иницијатор на дејството во раскажувачката 
книжевност (низ примери од англискиот и македонската 
книжевност)” 

167.  Бошку Петар Олга 08.07.2009 “Развивање на говорната компетенција во англискиот како 
странски јазик преку методот клил” 

168.  Тасевска Хаџи-Бошкова 
Илија Искра 

09.07.2009 “Бахтиновата теорија на туѓиот говор (хетероглосијата) во 
контекст на усната и уметничката литература (Марко Цепенков, 
Живко Чинго, Крсте Чачански)” 

169.  Даниловска Ристо Марина  22.09.2009 “Методички постапки за интерпретација на драмски текст во 
средното образование (театролошки аспекти)” 

170.  Илиевски Венцо Стојанче 24.09.2009 “Споредбените фраземи во македонскиот и во полскиот јазик” 

171.  Исмајлоска Неџат Мерсиха 29.09.2009 “Вкрстување на световите Истокот и Западот (интерпретација на 
перцепцијата и нарацијата во делата Прашина од Милчо 
Манчевски, Се викам црвено од Орхан Памук и Боречки клуб од 
Чак Палхнук” 

172.  Мицкова Марин Ива 20.10.2009 “Моќта и креативноста на женското писмо-концептите 
исплетеност на културите, плетење на нишките и меморија / 
ремеморија во делата на Тони Морисон, Кејт Моузис и Оливера 
Ќорвезироска” 

173.  Крстевска-Трајкова 
Велимир Весна 

12.11.2009 “Компаративен пристап кон наративната стратегија на 
сценаристичкиот роман и филмот Декалог на К. Нјешевиќ и К. 
Кишлоски (интермедијални односи меѓу книжевноста и филмот) 
“ 

174.  Веселинова Стојан Анка 30.10.2009 “Европското јазично портфолио-инструмент за стекнување 
интеркултуралност, плурилингвизам и автономност во учењето 
на англискиот јазик како странски јазик” 

175.  Ангеловска Коле Кристина 02.11.2009 “Употребата на членот во италијанскиот и во македонскиот 
јазик” 

176.  Кујунџиски Александар 
Жарко 

03.11.2009 “Аспекти на микрофикцијата (врз примери од американската и 
македонската книжевност)” 



  

177.  Мемеди Наџи Шпреса 21.12.2009 “Влијанието на егзистенцијализмот во романот “Зошто” на 
Стрејо Спасе” 

178.  Шехаби Мустафа Мераљ 22.12.2009 “Книжевниот дијалог на делото на Наим Фрашери со 
ориенталната книжевност” 

179.  Недева Јордан Мирјана 29.12.2009 “Поетиката на авантуристичкиот роман (жанровски пристап и 
копаративни паралели)” 

180.  Сековска-Ангеловиќ Зоран 
Катерина 

29.12.2009 “Усвојувањето на вокабуларот во наставата по италијански јазик” 

181.  Конеска Љупчо Елена 30.12.2009 “Интерпретација на телото и телесното во романите на Елфриде 
Јелинеи” 

182.  Пандева Ненад Лилјана 11.02.2010 “Поетските фигури ( на формата) во македонската поезија меѓу 
традицијата и иновацијата” 

183.  Чепинчиќ Мирослав Неда 16.02.2010 “Родовите стереотипи во англискиот и во македонскиот јазик 
(контрастивна анализа)” 

184.  Сејдиу Биљал Ерол 17.02.2010 “Фразеолошките изрази во албанскиот и во српскиот дијалектен 
јазик во Прешево и Прешевско” 

185.  Гацова – Симиќ Димитрија 
Татјана 

07.04.2010 “Примената на новиот германски правопис во основното и 
средното образование” 

186.  Дамјаноски Илија Милан 09.06.2010 “Поседување” на А.С. Бајат – Модел за ново читање на 
Викторијанскиот период во англиската литература” 

187.  Симовски Крсто Анета 15.06.2010 “Морфолошкиот аспект на именките (родова и броева 
опозиција) во италијанскиот и во македонскиот јазик” 

188.  Наумоска Нове Анета 09.07.2010 “Родовата обележаност во англискиот јазик одразена во 
пишаните медиуми и во учебниците по англиски како странски 
јазик” 

189.  Смаќоска-Бачиќ Страше 
Ирена 

21.09.2010 “Светот на детето во прозното творештво за деца на Бошко 
Смаќоски” 

190.  Мустафа Ќазим Јехона 22.09.2010 “Аористот и плусквам перфектот во преводите на Сајлас Марнер 
и Мартин Идн од англиски на албански јазик” 

191.  Ѓурчевска Ѓорѓи Катарина 22.09.2010 “Јазикот во англискиот оригинал и македонскиот превод на 
Даблинци од Џојс” 

192.  Касапоска Ристо Милена 23.09.2010 “Формите на партиципот на презентот во францускиот јазик и 
неговите еквиваленти во македонскиот јазик” 

193.  Бошкоска Трајче Лариса 27.09.2010 “Споредба на анропонимските системи во македонскиот и во 
англискиот јазик” 

194.  Блажеска Љубен Ана 27.09.2010 “Фактори што влијаат на квалитетот на симултаното толкување” 

195.  Иљази Ремзифаик Бљерта 29.09.2010 “Заменките во албанскиот јазик во споредба со англискиот” 

196.  Михајловски Драги Јана 29.09.2010 “Аграматикалности и алогичности во јазикот на македонската 
народна балада” 

197.  Еленова Кирил Викторија 19.10.2010 “Начини на изразување антериорност во италијанскиот и 
македонскиот јазик” 

198.  Соколова Ванчо Марија 03.11.2010 “Култура на писменото изразување на учениците во основното 
образование” 



  

199.  Ангелевска Јонче Анита 22.11.2010 “Семиолошкиот статус на ликот во македонската реалистичка, 
македонсистичка и постмодерна проза” 

200.  Станкова Марко Бисера  22.11.2010 “Минатото-идно време во македонскиот јазик и неговите 
германски еквиваленти” 

201.  Милевска Димитар Весна 23.11.2010 “Литерарноста во драмата на Вилијам Шекспир, Ромео и Јулија и 
нејзиното пренесување во преводот на Георги Сталев” 

202.  Божиновски Ѓорѓи Јане  23.11.2010 “Културолошки разлики при толкување од англиски на 
македонски јазик и нивни можно надминување” 

203.  Чупоски Томо Атанас 24.11.2010 “Христијанските слики и симболи и нарацијата во филмовите на 
А. А. Тарковски (“Андреј Рубљов”, “Сталкер” и 
“Жертвопринесување”) 

204.  Гаџова Томе Славица  24.11.2010 “Книжевноста и дискурсите на моќта: компаративни паралели 
(Џон Фаулс и Хулио Кортасар)” 

205.  Ивковиќ Милан Горан 28.12.2010 “Од проксема до идеологема во драмските текстови на Горан 
Стефановски” 

206.  Панева Благој Блага 28.12.2010 “Димензијата хуманизам во најновиот македонски роман” 

207.  Веселинова Мијалче 
Даринка 

28.12.2010 “Анализа на синтаксичката повеќејазичност при толкувањето од 
германски на македонски јазик” 

208.  Саздова Томе Матилда 29.12.2010 “Македонскиот јазик во постојните модели на судските, 
нотарските и стечајните огласи пред нивното објавување” 

209.  Поповска Кирил Билјана 30.12.2010 “Култура на усното изразување кај учениците во основното 
образование во дијалектна средина” 

210.  Павлеска Столе Бисера 11.02.2011 “Називи за лица (номина персоналиа) во македонските црковно 
словенски текстови од 13-ти и 15-ти век” 

211.  Туџаровска-Ќупева Нанчо 
Билјана 

14.02.2011 “Македонската книжевност во контекст на издавачката дејност 
во Р. Македонија (1991-2007)” 

212.  Матоска Никола Милица 02.03.2011  

213.  Костадиновска Петар 
Јасмина  

17.03.2011 “Книжевната генерација на Борхесовците во поезијата и прозата 
(Крсте Чачански, Драги Михајловски, Зоран Анчевски, Блаже 
Миневски, Славе Ѓорѓо Димоски, Александар Прокопиев)” 

214.  Младеновска Борис 
Наташа 

21.03.2011 “Ликови-помошници и примитивници во македонскиот јуначки 
епос за Марко Крале, структура и функции” 

215.  Ефтимоска – Сотироска 
Весна 

22.03.2011 “Телото како центар и де-центрирано место во современата 
кулура ( интерференции меѓу усмената книжевност и 
постмодернистичкиот роман во творештвото на Дубравка 
Угрешиќ)” 

216.  Витанова-Рингачева Ана 06.04.2011 “Методички постапки за интерпретација на поетски текст во 
наставата по литература” 

217.  Ташова Васка 07.04.2011 “Лексичките особености во прозата на Петре М.Андреевски” 

218.  Хусејин Зејнеп 08.04.2011 “Развојот и одзивот на суфизмот во турската книжевност 
создавана во Македонија” 

219.  Моцан-Туџарска Марија 08.04.2011 “Реченични показатели на темпоралната релација во англискиот 
и во македонскиот јазик” 



  

220.  Воиновска Наташа 13.04.2011 “Местото на субјектот во италијанската реченица и неговиот 
еквивалент во македонската реченица” 

221.  Димитрова Александра 28.04.2011 “Постмодернистички стапици во драмите на Горан Стефановски” 

222.  Енџекова Соња 12.05.2011 „Жанрот беседа во македонската писмена традиција” 

223.  Поп-Ѓоргиева Гордана 09.12.2010 /////////////////////////// 

224.  Талевска Ирина 23.5.2011 „Родот и политиката на писмото: Петре М. Андреевски, 
Тицијано, Скарпа Полијада Сагменда и Ана Марија Ортезе” 

225.  Мицевска Коколанова 
Марија 

23.05.2011 „ Етиката на афоризмите на Мари Фон Ебнер-Ененбах” 

226.  Ѓоргиева Маријана 25.05.2011 „Интеробјективноста во германскојазичната експресионистичка 
лирика” 

227.  Коцева Весна  30.05.2011 „Лексичко-семантичката анализа на жаргонскиот израз на 
младите во Италија” 

228.  Спасовска Марина 30.05.2011 „ Минатото определено наспрема минатото неопределено 
време во македонскиот јазик” 

229.  Радева Станка  31.05.2011 „ Улогата на толкуваниот Толкувач( нон)ергосум-проблеми на 
идентификацијата кај толкувачот” 

230.  Димовска Марија 01.06.2011 „Теории на превод и теории на толкувње сличности и разлики” 

231.  Николова Нешка 01.06.2011 „ Митската прародителка- аспекти на женскиот креативен 
принцип во народната традиција” 

232.  Костадинова- Спасева 
Силвана 

20.06.2011 „ Житија на маченици” 

233.  Котлар-Сакамон Билјана 21.06.2011 „ Летописите во македонската писмена традиција” 

234.  Ивановска Габриела 21.06.2011 „ Од мит до идеологија (зло)употреба на дискурсите на моќта и 
книжевноста” 

235.  Тодевска Јадранка 22.06.2011 „ Толкувањето како комплексна дејност- психофизички 
предиспозиции и компетенции на толкувачот” 

236.  Милевска-Кулевска Маја 22.06.2011 „ Примена на заедничката европска референтна рамка за 
јазиците во наставата по француски јазик во основното 
образование” 

237.  Кичева Атина 23.06.2011 „Фигуративен интензитет на ниво на содржината во поезијата на 
Гане Тодоровски, Матеја Матевски, Анте Поповски,Ацо Шопов и 
Петре М. Андреевски” 

238.  Илиевска Јана 23.06.2011 „ Судско токувње теорија и практика” 

239.  Миленова-Захариев 
Катарина 

24.06.2011 „ Македонските сказни на Марко Цепенков и италијанските 
сказни во Итало Калвено” 

240.  Мијаковска Марина 04.07.2011 „ Сексуалноста помеѓу стереотиповите и 
супверзивноста:Компаративни парцели во македонската 
современа книжевност” 

241.  Лековска Елена 24.12.2010 ///////////////////////////////////////////// 

242.  Стаменкоска Искра 03.10.2011 „ Диктатот како техника за усовршување на севкупните јазични 
способности” 



  

243.  Рамадани Леонора  03.10.2011 „ Уптреба на песни и игри во учењето на англискиот како 
странски јазик на ниво на основното образование” 

244.  Штерјоска Маја 05.10.2011 „ Ароманските говори Во Источна Македонија” 

245.  Јаќимоска Божидар 
Даниела 

05.10.2011 „Толкувањето во служба на медиумите со посебен осврт на 
телевизијата” 

246.  Спасовски Милан Зоран 18.11.2011 „Турските морфолошко-лексички елементи во македонската 
топонимија” 

247.  Гиревска Ацо Марија 21.11.2011 „Двонасочната рецепција на францускиот надреализамво 
англиската книжевност” 

248.  Јованчевска Ѓорѓи Јованка 22.11.2011 „Временските прилошки определби во англискиот и во 
македонскиот јазик-контрастивна анализа” 

249.  Срцева Драган Татјана 22.11.2011 „Мистичната природа (дивата зона) на жената во делата на Луис 
Ердрич, Тони Морисон и Венко Андоновски” 

250.  Димчевска Перо 
Магдалена 

25.11.2011 „Аспекти на телото и телесноста во романите „Тунел” „Небеска 
Тимјанова” и „Пиреј” од Петре М. Андеевски 

251.  Љуши Џеладин Мирјета 28.11.2011 „Филозофијата на маргиналното кај ликовите од модерниот и 
постмодерниот расказ” 

252.  Филиповска Божиновска 
Симеон Елена 

21.12.2011 „Развивање интеркултурна компетенција во наставата по 
италијански јазик” 

253.  Ракиџиев Ристо Наташа 20.12.2011 „Културата и политиката на идентитетот низ призмата на 
книжевниот дискурс” 

254.  Темелковска Благоја 
Светлана 

20.12.2011 „Автономијата и самооценувањето кај поединецот во процесот 
на изучување на англискиот како странски јазик” 

255.  Дибра Мелаим Фаркета 21.12.2011 „Функциите на училишната лектира во средното образование со 
настава на Албански јазик во Република Македонија” 

256.  Реџепи Лазим Ведат 22.12.2011 „Итерпретација на ликовите низ призмата на теоријата на 
идентитетот во романот „Хигиена на убиството” од Амели 
Нотомб” 

257.  Исмаил Садик Сезен 22.12.2011 „Концептот на „Другата која е грешна” во романите на Џојс 
Керол Оутс и Елиф Шафак” 

258.  Арсов Анче Борче 26.12.2011 „Морфологија на именските зборови во Кониковското Евангелие 
(1852г.) во споредба со Кулакиското евангелие (1860г.) 

259.  Трајковска Александар 
Кристина 

29.12.2011 „Литерарноста во англиската и во македонската верзијана 
„Бура” од Шекспир” 

260.  Јованов Петар Јане 27.12.2011 „Прецедентите феномени како нов елементво изучувањето на 
рускиот јазиккако странски јазик” 

261.  Трајкоска Александар 
Валентина 

23.1.2012 “Ристо Давчевски како баснописец” 

262.  Џемаилоски Ибрахим 
Арбен 

24.01.2012 „Номина Агентис во германскиот во македонскиот и во 
албанскиот јазик-со посебен осврт на суфиксите-ер/ин (гер)-
ач/ка (мк) и –ес/е (алб)” 

263.  Теофилова Живојин 
Зорица 

27.01.2012 „Анго-американската постмодерна поезијаво едиција Златен 
Венецна Струшките вечери на поезијата” 



  

264.  Казанџикова Крсте 
Драгана 

23.04.2012 „Книжевна картографија: градот Рим во италијанската проза во 
20-от век” 

265.  Шемко-Георгиевска Кристо 
Јордана 

21.02.2012 „Удвојувањето на објектот и јазичната интерференција помегу 
македонскиот и албанскиот јазик” 

266.  Јурковска Чедо 
Александра 

16.03.2012 „(Дис)локација на книжевноста (медиумски „егзил” на 
книжевноста во македонскиот културен простор)” 

267.  Бранѓолица Љубомир Ана-
Марија 

23.03.2012 „Бајачките обреди како дел макледонската народна култура” 

268.  Мицкоски Димитрија 
Николче 

26.03.2012 „Дефинирање терминологија од областа на информатичките 
технологии во македонскиот јазик” 

269.  Маркоска Ацо Надица 20.03.2017 „Анализа на фудбалската лексика во италијанскиот јазик со 
посебен осврт на заемките” 

270.  Андова-Митревска Иван 
Тања 

20.04.2012 „Теорија на рецепција на книжевноста и концепцијата на 
интерпретативнатазаедница” 

271.  Димковска Димче 
Кристина 

23.04.2012 „Категориите епски јунак и хронотопот во три средновековни 
епа: Песна за Роланд, Слово за походот Игорев и епскиот циклус 
за Крале Марко” 

272.  Јаневска Мендо Маја 24.04.2012 „Синтаксички проблеми и нивно можно решавањепри 
толкување од англиски на македонски јазик” 

273.  Богдановски Никола 
Маноило 

06.06.2012 „Хомонимите при толкувањето од албански на македонски 
јазик” 

274.  Петрушевска Стојан 
Валентина 

07.06.2012 „Стилистички обрасции во современиот роман (низ примери од 
македонскиот роман)” 

275.  Чемерски Глигор Огнен 11.06.2012 “Преведување поморјанска терминологија во романот “Моби 
Дик” од Херман Мелвил” 

276.  Милушева Петар Катерина 12.06.2012 „Семантиката на карневалот: детронизација на секојдневието” 

277.  Алчевска Спиро Ирен 14.06.2012 “Префиксалните глаголи на движење со пространствено 
значење во рускиот и во македонскиот јазик-контрастивна 
анализа” 

278.  Сејдиу Билал Енис 18.06.2012 „Текстот и неотекстот во прозата на Азем Шкељи” 

279.  Стојменовиќ Чедомир 
Бојана 

26.09.2012 „Деклинација на именските зборови во Бранешничкиот апостол 
и во Матичниот апостол” 

280.  Мушиќ-Јанчулева Јован 
Јасна 

17.09.2012 „Семантичките отстапки во преводот на романот „Кучешки 
години” од Гинтер Грас” 

281.  Младеновска Томе Сања 20.09.2012 „Професионализација и специјализација на толкувањето со 
осврт на состојбите во САД, земјите од ЕУ и Р.Македонија” 

282.  Георгиевска Коце Елена 21.09.2012 „Субјектите на дискурсот и концептот на желбата во 
современиот македонски роман” 

283.  Петревски Горјанче Бојан 29.10.2012 “Негацијата во каузалните реченици во македонскиот јазик” 

284.  Митоска Коце Ана 03.12.2012 „Литерарноста на Макбет и нејзиното пренесување на 
македонски јазик” 

285.  Стевковска Бранко Марија 05.12.2012 “Усвојување на глаголски форми во англискиот меѓујазик кај 
родени говорители на македонскиот јазик на рана возраст” 



  

286.  СимоновскажМирчевиќ 
Благоје Радмила 

05.12.2012 „Одрзување на мотивацијата кај младите адолесценти за учење 
на англискиот јазикво основните училишта во Република 
Македонија” 

287.  Којчева Злате Маја 07.12.2012 „Постмодернизмоти македонското женско писмо” 

288.  Прескакулева Ацо 
Христина 

11.12.2012 “Толкувачот во трибуналите за воени злосторства и за 
злосторства против човештвото-врз примери на процесите во 
Нирнберг и во Хаг” 

289.  Димитриевски Никола Ана 12.12.2012 „Хиерархијата на атрибутивните придавки во именската 
синтагмаво англискиот,германскиот и македонскиот јазик” 

290.  Петровска Христо Клаудија 13.12.2012 „Толкувачот во очите на клиентот во ЏЏИ век” 

291.  Јунг Кјоунг Сеон Петра 25.12.2012 „Претставите за жената во корејската митологија и во 
традиционалните религискофилозофски доктрини врз примери 
од усмената и писмената книжевност” 

292.  Карапејовски Небојша 
Бобан 

26.12.2012 “Дистрибуцијата на заменските клитики во македонскиот јазик” 

293.  Ангелов Методи Кирил 27.12.2012 „Називи на вршители на дејства (номина агентис) во 
македонскиот современ јазик според националните 
класификации на знамињата” 

294.  Чако Хамди Туљај 27.12.2012 “Тематските особености на лирската поезија на Неџати Зекерија” 

295.  Марина Раде Наташа 09.02.2013 „Претставување на недоследностите при употребата на 
интернационализмитево македонскиот јазик во областа на 
правнатаи на деловната терминологија” 

296.  Донев Огнан Драган 13.02.2013 „Анализа на реториката на убедување во политички дискурс на 
македонски и на англиски јазик” 

297.  Вељаноск Стојан Ана 13.02.2013 „Гледните точки на женските ликови во романите на Маргарет 
Атвуа, Плат и Ирена Јорданова” 

298.  Терзијоска Христо 
Екатерина 

14.02.2013 „Фраземите со компоненти бело, црно и црвено во рускиот и во 
македонскиот јазик” 

299.  Фрчкоска Љубомир Лени 14.02.2013 „Психоаналитички елементи на бајката и нејзиното присуство во 
современата култура” 

300.  Ќормемети Атнан Арбана 15.02.2013 „Употребата на адмиративот во новинарскиот стил во 
албанскиот јазик и неговите еквиваленти во македонскиот јазик” 

301.  Реџалари-Дарлишта 
Брахон Хане 

18.02.2013 „Терминологијата од областа на флората и фауната во 
албанската усна книжевност” 

302.  Радева Петар Билјана 18.02.2013 „Толкување на култури: интеркултуролошки вештини при 
толкување од македонски на англиски јазики обратно” 

303.  Николовска Драган 
Билјана 

19.02.2013 „Клетвите и благословите во албанскиот јазик изразени преку 
оптативот и нивните еквиваленти во македонскиот јазик” 

304.  Крстиновска Димче Весна 20.02.2013 „Триумфот на игра во прозата за деца на Оливера Николова” 

305.  Ајрадини Азем Јетмире 21.02.2013 „Зборообразувачките елементи во творештвото на Реџеп Златку” 

306.  Петровска Светолик Дијана 22.02.2013 „Улогата на учебникот во контекст на другите современи 
средстваза стекнување знаења” 

307.  Шаини Нусрет Фљорије 22.02.2013 „Ремзи Несими и албанската лингвистика” 



  

308.  Џишева Ристо Даниела 22.03.2013 „Појавата, трансформацијата и исчезнувањето на русалиите во 
македонската народна традиција” 

309.  Величковска Коце Гордица 27.03.2013 „Митскиот, усниот и сакралниот интертекст во поезијата на 
Славко Јаневски” 

310.  Јолдески Златан Ненад 27.03.2013 “Интертекстуалната иронија како постапка на очудување во 
модернистичкиот и постмодернистичкиот расказ” 

311.  Реџепи Елми Мајљинда 28.03.2013 „Сегашните времиња во македонскиот јазик и нивните 
кореспонденти во албанскиот” 

312.  Абдул Кочан Абдураман 
Асуде 

28.03.2013 „Заедничките заемки од арапско, персиско и турско потекло и 
македонскиот јазик” 

313.  Костовски Ташко Драшко 29.03.2013 „Трансформации на машкиот родов идентитет во 
постмодернитенаративни текстови Мишел Улбек, Ерланд Лу, 
Пол Остер и Ирена Јорданова” 

314.  Јанакиева Димче Емилија 29.03.2013 „Влијанието на македонскиот јазик врз медиумите на албански 
јазик во Скопје” 

315.  Гулевска Јусуф Маја 03.04.2013 „Конструк. и деконст. на литерат машкост - анализа и 
интерпретација на машките ликови во драмите на Артур 
Шниулер” 

316.  Јефремова Тилчо Дафинка 10.04.2013 „Пространите житија на Св. Кирил и Методиј” 

317.  Котовчевска Митко 
Благица 

14.05.2013 „Метафора при преведувањето и толкувањето” 

318.  Нешовска Тошко Миа 21.05.2013 “Толкувач за социјална средина: состојби и перспективи во 
Република Македонија” 

319.  Љесковица Метуш Арсим 03.07.2013 “Фразеолошките изрази во речниците на албанскиот и 
македонскиот стандарден јазик-споредбена анализа” 

320.  Апостолова Драге Марија 03.07.2013 “Креативноста во образувањето на сложени именки во 
англискиот и во македонскиот јазик со осврт на метафоричките и 
метонимиските сложени именки” 

321.  Здравеска Ордан Драгица 04.07.2013 „Улогата на меѓујазичното влијание во усвојување на англиските 
сегашни времиња (пресент симпле анд пресент цонтинуиос) од 
македонските говорители” 

322.  Смичковска Лазо Фанија 04.07.2013 “Јазични стратегии за изразување „извинувања” во 
македонскиот и во англискиот јазик” 

323.  Кандикјан Александар 
Вера 

05.07.2013 „Дипломатско толкување: искуства и добри практики во 
билатерален и мултилатерален контекст” 

324.  Димитријовска 
Јанкуловска Димче Анита 

05.07.2013 „Сициолошки и коминикациско-теориски аспекти во драмскиот 
текст (компаративни паралели меѓу творештвото на Јордан 
Плевнеш и Харола Пинтер” 

325.  Вељанов Коце Здравко 08.07.2013 “Методи и пристапи кон обуката и образованието на 
конференцискиот толкувач “ 

326.  Милошевска Наел Лина 15.09.2013 „Зборообразувачките мопдели кај поновите сложенки во 
македонскиот јазик под влијание на англискиот јазик” 

327.  Пецова-Илиеска Димитар 
Лилјана 

17.09.2013 „Структурално – семиотички пристап кон македонската 
реалистична народна приказна” 



  

328.  Силјаноска Јаким Јосифа 19.09.2013 „Односот на јунакот кон женските ликови во„човек без својства” 
од Роберт Музил” 

329.  Савеска Живко Ана 19.09.2013 “Комплименти и возвраќања на комплименти во германскиот и 
во македонскиот јазик” 

330.  Петковска Стојан Кристина 30.09.2013 „Усвојување на конвенционалните изрази од страна на 
македонските изучувачи на англискиот јазик” 

331.  Здравев Димитрија Емица 11.11.2013 „Усвојување на вокабуларот на англискиот како странски преку 
методот –настава базирана на задача” 

332.  Дулевска Василие Марија 11.11.2013 „Итеграција на конгитивниот и комунилативниот пристап во 
развивање на вештинатачитање во наставата по англиски јазик” 

333.  Талевска Милица 
Викторија 

13.11.2013 „Лексички јазоли при симултаното толкување од англиски на 
македонски јазик и обратно” 

334.  Кузмановска Стојан Анита 18.11.2013 „Еуферизмите во францускиот и во македонскиот јазик” 

335.  Секулова Михаил Јасминка 19.11.2013 „Драмата како техника во изучување на англискиот како 
странски јазик” 

336.  Рилкова Панде Ивана 19.11.2013 „Херменевтика на романот ,Азбука на непослушните’ и 
расказите ,Фрески и гротески’ од Венко Андоновски” 

337.  Казими-Положани Хајруш 
Љуљиета 

22.11.2013 „Службениот стил на албанскиот јазикмеѓу двете светски војни” 

338.  Кортова Душко Трајанка 22.11.2013 „Постколонијалниот дискурс и прашањето на идентитетот: 
Селман Ружди, Мајкл Ондатје, Џин Рис, Габриел Г. Маркес и 
Алехо Карпентиер” 

339.  Динковска Божиновска 
Христо Ана 

25.12.2013 „Аспекти на теоријата на филмската адаптација книжевното дело 
врз примери на романите Новаченто и Свила од Алесандро 
Барико” 

340.  Крстеска Живко 
Анета 

25.12.2013 “Конференциско толкувачката компетентност: подобност, 
усвојување и усовршување” 

341.  Стојчевска Благоја 
Катерина 

25.12.2013 „Аспекти на драмскиот конфликт во делата: „Диво месо” од 
Горан Стефановски; „Долго патување во ноќта” од Јуџин ОжНил 
и „Три високи жени” од Едвард Олби” 

342.  Милошевиќ-Симоновска 
Драгиша Валентина 

26.12.2013 “Јазичната политика на фашизмот во Италија” 

343.  Пеповска Витослав 
Кристина 

26.12.2013 „Меѓујазично влијание во усвојувањето на англиските минати 
времиња (Паст Симпле & Паст Цонтинуоус Тенсе) од македонски 
говорители” 

344.  Јакимовска Гиле Елвира 16.01.2014 „Наставни форми по предметот македонски јазик и литература 
во современата наспроти традиционалната настава” 

345.  Рушид Исмаил Фехјан 30.01.2014 „Дидактичката функција на турските народни поговорки во 
Република Македонија” 

346.  Николовска Слободан 
Биљана 

05.02.2014 „Ликот на Синобрадиот како актуелизација на архетипот на 
Мудрецот (во уметничката проза и во филмот)” 

347.  Поповски Мирјана Илчо 10.02.2014 „Историја на називите во земјоделските алатки и производи во 
говорот на малешевијата (општина Берово и Пехчево)” 



  

348.  Гркова Велик Марија 10.02.2014 „Усвојување на граматичките категории кај именките во 
македонскиот јазик како странски” 

349.  Ацоска Душко Анета 11.02.2014 „Женската колективна и индивидуална меморија во прозата на 
Оливера Николова и Оливера Ќорвезироска” 

350.  Пеливанова Петре Татјана 12.02.2014 „Литературата на фактот во романите на Петре Наковски” 

351.  Ќаќиќ Франо Ирена 12.02.2014 „Модулацијата како преведувачка постапка во македонскиот 
превод на романот Ил Номе делла роса (Името на розата) од 
Умберто Еко” 

352.  Блажевска Ангел Митра 13.02.2014 „За амалгамноста преку најновото искуство на Влада Урошевиќ” 

353.  Павловски Томислав Стево 14.02.2014 „Дискурсот на шокот во македонската постмодерна драма” 

354.  Гецовска Владо 
Александра 

14.02.2014 „Етимолошките проучувања во македонскиот јазик” 

355.  Македонка Благоја 
Додевска 

28.3.2014 “Овчеполскиот и словенечкогоришкиот (горичански) дијалект-
две паралели во јужнословенскиот јазичен свет” 

356.  Димитриевска Панче Кате 01.04.2014 „Толкувачите низ образовниот процес во Република Македонија 
и во Соединетите Американски Држави” 

357.  Наташа Радосвет 
Атанасовска 

01.04.2014 “Проблеми при симултано толкување на фразеолошки изрази од 
македонски на англиски јазик” 

358.  Магдалена Ангелина 
Симионска 

03.04.2014 “Прилошки определби за начин во англискиот и во 
македонскиот јазик-контрастивна анализа” 

359.  Вања Васиљ Радмиловиќ 03.04.2014 “Економската терминологија-предизвик за толкувачот (врз 
примери од англискиот и македонскиот јазик)” 

360.  Биљана Добре Нацевска 03.04.2014 ///////// 

361.  Милена Љубиша 
Стојчевска 

10.04.2014 //////// 

362.  Јоана Анѓел Димовска 17.04.2014 /////// 

363.  Селими Абдулгафур 
Аријета 

02.01.2014 „Германскиот како втор странски јазик во Република 
Македонијакај учениците со албански наставен јазик” 

364.  Петрушевска Величко 
Милица 

05.05.2014 „Јазичната политика и јазичното планирање во Република 
Македонија произлезени од уставот во 1991и од амандманите 
на уставот од 2001 година” 

365.  Асим Нешат Селмани 05.05.2014 “Сентиментализам и хронотоп во романескното дело на Рамиз 
Келменди” 

366.  Табанова Драги Зорица 06.05.2014 „Валентноста на глаголите во германскиот и во македонскиот 
јазик” 

367.  Зорица Дејан Петкоска 06.05.2014 “Лексичките отстапки во Пеколен портокал на Ентони Берџис со 
посебна нагласка на жаргонот Надсат и неговото преведување 
на македонски јазик” 

368.  Лилјана Димче Лазова 07.05.2014 „Зборообразување: суфиксите кај именките во италијанскиот и 
во македонскиот јазик” 

369.  Јасна Раде Андреевска 09.05.2014 „Морфолошки, семантички, прагматички аспекти и стилистички 
вредности на деминутивите во македонскиот, италијанскиот и 
шпанскиот јазик” 



  

370.  Зоран Ќирко Радически 09.05.2014 „Лексичко-семантичка анализа на германизмите во 
македонскиот јазик (со осврт на дијахронискиот прилив)” 

371.  Елизабета Драгослав 
Краљевски 

12.05.2014 „Дискурсот на моќта и субверзијата врз нормата: компаративни 
паралели меѓу традиционалните и современите текстуални 
наративни модуси” 

372.  Неделкоска Бране 
Габриела 

03.07.2014 „Интерфереција и трансфер во изучувањето на англискиот јазик 
кај билингвалните говорители во Република Македонија” 

373.  Дарко Живко Стојановски  25.06.2014 “Интернационалната банкарска терминологија во македонскиот 
и албанскиот јазик” 

374.  Александра Гане 
Дунгевски 

25.06.2014 “Пробиштипскиот говор” 

375.  Клеменчич Антони 
Маријана 

30.06.2014 „Процесот на транформација на жената во делата на Анита 
Дајмонд, Алис Вокер и Кица Колбе: од маргинализирана до 
успешна” 

376.  Бајкова Тодор Матилда 01.07.2014 „Кооперативното учење како метод во наставата по литература 
во инклузивна училница” 

377.  Виолета Видосав Дамјанац 01.07.2014 “Приказ на женскиот идентитет во британската драма од 
деведесетите години на 20-тиот век” 

378.  Деспотовска Миле Билјана 30.06.2014 „Јазичниот синтетизам во писмениот јазик на Јордан Хаџи 
Константинов Џинот” 

379.  Ана Новит Котева 30.06.2014 “Алтернативните форми на оценувањето во наставата по 
англиски јазик како странски во основното образование во 
Република Македонија” 

380.  Слаѓана Борко Симоска 02.07.2014 “Кичевско-поречките говори со осврт на говорот во селата Горни 
и Долни Манастирец,Томино село, Тополица и Сушица” 

381.  Стефановска Злате Билјана 23.09.2014 „Траумата и отпорот низ призмата на автобиографијата, 
афтофикцијата во делата на Кица Колбе, Дороти Алисон и 
Шарлот Чилман” 

382.  Елена Злате Петрова 23.09.2014 „Интеринституционален приемен испит за толкувачи при 
европските институции: анализа на корпус на испитните говори” 

383.  Ристова Камче Милена 24.09.2014 „Автографи на македонски книжевници од ЏВ и ЏВИ век” 

384.  Маја Ацо Митева 24.09.2014 “Јазичните особености на романите на Горјан Петрески” 

385.  Искра Марјан 
Димитријевска 

25.09.2014 “Консекутивно толкување од македонски на англиски јазик: 
стратегии за надминување на интеркултурни предизвици” 

386.  Маја Данчо Смилевска 25.09.2014 “Интеринституционален приемен испит за толкувачи при 
европските институции: анализа на корпус на испитните говори “ 

387.  Дијана Горан Муждека 02.10.2014 “Улогата на самостојната евалуација во подобрувањето на 
квалитетот во толкувањето” 

388.  Трајкова Лакс Елена 04.11.2014 „Романескното дело на Амаду Курума-приказ на традицијата и 
сегашноста на Западна Африка” 

389.  Анета Павле Муровска-
Боневска 

11.11.2014 “Усвојување на посвојните заменки од страна на македонските 
изучувачи на англискиот јазик со посебен осврт на меѓујазиното 
влијание “ 

390.  Билјана Трајче Јанкуловска 11.11.2014 “Св. Петка во македонската писмена традиција “ 



  

391.  Марина Никола Новакоска  12.11.2014 “ Корпусното истражување на употребата на англискиот перфект 
ос страна на македонските изучувачи “ 

392.  Ивана Зоран Лекиќ 13.11.2014 “ Толкувањето како професија во Република Македонија: 
третман, состојба и перспективи “ 

393.  Емурлан-Вејсели Саит 
Фатмире 

14.11.2014 „Драматургијата на интерсубјективноста во критичките народни 
песни на Марилуизе Флајсер” 

394.  Митоска-Ѓорѓиевска Коце 
Лидија 

14.11.2014 „Деконструкцијата и преводот на драмските текстови (врз 
примери од драмите на Семјуел Бекет” 

395.  Сибел Џафер Мусли 22.12.2014 “Категорија на именките во италијанскиот, македонскиот и 
албанскиот јазик” 

396.  Дафина Борис Андоноска 22.12.2014 “Соматските фраземи во италијанскиот и во македонскиот јазик” 

397.  Пачовска Гоце Мирјана 24.12.2014 „Фразеологизмитесо вода како главна компонента во 
германскиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот” 

398.  Ива Ѓоко Димовска 13.02.2015 “Книжевниот канон и религиозниот идентитет:аспекти на 
демитологизација во романот Јосиф и неговите браќа од Томас 
Ман” 

399.  Даим Низаме Мифтари 13.02.2015 “Поетската индивидуалност на Џевахир Спахиу” 

400.  Ергин Илќер Баки 16.02.2015 “Тематска анализа на поезијата на Фахри Али “ 

401.  Мартина Димитар 
Ристеска 

11.03.2015 “Усвојувањето на родот и бројот на именките во италијанскиот 
јазик од страна на македонски говорители” 

402.  Милкица Панде Масева 11.03.2015 “Контрастивна анализа на кулинарската терминологија во 
италијанскиот и во македонскиот јазик” 

403.  Ѓуровска Томе Александра 12.03.2015 „Естетското доживување на литературното дело во рамките на 
современата настава по македонски јазик и литература во 
средното образование (врз примери од Абаџиев, Жопов, 
Чашуле)” 

404.  Теона Славко Мицевска 16.03.2015 “Женска трансгресивна еротика: книжевни трансформации на 
митскиот образец ’Деметра- Персефона” 

405.  Сара Стефан Чепишевска 17.03.2015 “Моторна алалија (од глас до реченица)” 

406.  Стела Панде Босилковска 18.03.2015 “Гласовите во англискиот,во македонскиот и во српскиот јазик и 
можна интерференција која води до грешки при толкувањето 
политички говори” 

407.  Ема Томислав Треневска 19.03.2015 “Идиомите со компонента боја во македонскиот и во англискиот 
јазик од аспект на толкувањето” 

408.  Тренчовска Ѓорѓи Софија 25.03.2015 „Митопоетиката во раните драми на Јордан Плевнеш” 

409.  Сулејман Бајрам Гина 08.04.2015 „ Лирската слика во прозата на Шукри Рамо„ 

410.  Филиз Булент Мехметоглу 15.04.2015 “Хомоформите помеѓу македонскиот и турскиот јазик” 

411.  Ванкица Благоја Кочоска 17.04.2015 „Патописите посветени на Италија во делата на Д.Х.Лоренс, 
Клаудио Магрис и Милош Црњански” 

412.  Ивана Драги Дуцкиноска 17.04.2015 „Усвојувањето на слабите и јаките форми на англиските 
граматички зборови од страна на македонските изучувачи на 
англискиот јазик” 

413.  Виктор Киро Јованоски 20.04.2015 “За неможноста на класична ,Прометеја” 



  

414.  Елена Вангел Михајлова 20.04.2015 “Влијанието на когнитивниот товар при симултаното толкување 
и механизми за справување” 

415.  Марио Раде Јорданов 22.04.2015 “Начини на изразување засведочена минатост во македонскиот 
јазик во споредба со англискиот” 

416.  Емилија Мирослав 
Величкова 

19.05.2015 “Карактеристични белези на јазичниот израз кај 
средношколската младина во електронската комуникација” 

417.  Емилија Ѓорѓи Симоновска 
Стојановски 

19.05.2015 “Развојот на вештината читање преку фонично поучување во 
наставата по англиски јазик како странски кај ученици на рана 
возраст” 

418.  Елена Богле Шапрданова 20.05.2015 “Конференциското толкување и информациско-
комуникациските технологии: истражување на нивната примена 
за професионални и образовни цели” 

419.  Сандра Александар 
Ангеловска Богатиноска 

20.05.2015 “Речничката статија во електронските толковни речници на 
современиот италијански јазик” 

420.  Душан Георги Стојчев 22.05.2015 “Кризата на значењето во фантастиката на Филип К.Дик” 

421.  Мухамед Ердоган 
Сулејман 

27.05.2015 “Рецепцијата на книжевното творештво на Илхами Емин во 
македонскиот културолошки контекст” 

422.  Ваљон Авзи Мустафа 11.6.2015 ,Јазичните грешки во преведените учебници на албански јазик 
од областа на природните науки во 9-годишното образование во 
Р.Македонија” 

423.  Горан Миомир Ристовски 11.6.2015 “Лажните парови како причина за интерференција при 
конференциското толкување од италијански на македонски јазик 
и обратно” 

424.  Давор Зоран Стојановски 15.6.2015 „Историографската метафикција од С до З (анализа на двете 
верзии: „Сестрата на Сигмунд Фројд и Сестрата на Зигмунд Фројд 
од романот на Гоце Смилевски)” 

425.  Кети Петар Христовска 15.6.2015 “Усвојување на комуникативната вештина слушање во наставата 
по германски јазик во основното образование” 

426.  Арсова Моне Славица 16.06.2015 „Предлозите ПО, ПРЕКУ и НИЗ за изразување димензија во 
македонскиот, англискиот и германскиот јазик” 

427.  Сејфула Ејуп Сезен 16.06.2015 „Англизми во информатичката и медиумската лексика на 
турскиот јазик” 

428.  Севдија Али Демирова-
Абдулова 

16.06.2015 “Анализа на газелите на диванскиот поет Недим од 18.век” 

429.  Стефанија Анатолиј 
Кузманова 

17.06.2015 “Називите на лековити билки во македонскиот и рускиот јазик” 

430.  Наџије Хзр Хасан 17.06.2015 “Културните и образовните активности на робинките (џарии) во 
османлискиот сарај” 

431.  Сабиха Шерафедин 
Пиргози 

17.06.2015 “Тематско-мотивска анализа на поезијата на Илхами Емин” 

432.  Елена Владо Волкановска 08.07.2015 „Стратегии за справување со стресот како некогнитивна пречка 
во симултаното и консекутивното конференциско толкување” 

433.  Хасан Камбер Еге 23.09.2015 „Културниот и образовниот развој на евреите за време на 
османскиот период” 



  

434.  Тања Ацо Павлова 23.09.2015 “Дискурсот на класата низ призмата на книжевноста” 

435.  Мелек Умер Нуредини 14.10.2015 „Карактеристики на лирската поезија на жените поети во 
османлискиот период” 

436.  Садат Асан Рамчески 14.10.2015 “Образовните институции на малцинствата во Османлискиот 
период” 

437.  Олга Милан Атанасоска 14.10.2015 “Значењето на пишувањето во усвојувањето на комуникациските 
вештини во наставата по германски како странски јазик во 
средните училишта во Македонија” 

438.  Алмир Хамдија Меловиќ 15.10.2015 “Прозата на Питер Акројд и Драги Михајловски како 
биофикција:Дикенс,Последниот тестамент на Оскар 
Вајлд,Англиска музика,Мојот Скендер-беј и раскази од шести 
кат” 

439.  Маријана Ѓорги Котевска 
Георгиева 

15.10.2015 “Деструктивната моќ на социјалниот архетип: Нефикционални 
наративни структури” 

440.  Кристина Веле Тортеска 16.10.2015 ////// 

441.  Елена Љупчо Мицевска 20.10.2015 „Женското лудило како нов готски израз на потрагата по 
сопствениот идентитет во прозата на Дорис Лесинг и Џин Рис” 

442.  Крстиќ Андреевска Вељко 
Весна 

21.12.2015 „Архетипот на змејот во македонската и во кинеската народна 
традиција” 

443.  Андријана Драги Павлова 21.10.2015 “Усвојување на минатото определено и минатото неопределено 
време во македонскиот јазик како странски” 

444.  Андријана Илко Петкоска 21.10.2015 “Деконструкција на викторијанскиот идеал за жената во 
модерната проза на Вирџинија Вулф и Кетрин Менсфилд” 

445.  Билјана Лазо Павловска 22.10.2015 “Смртта е дијалог...” во семантичко-митолошката мрежа на 
делата од Емили Дикинсон, Едгар Алан По,Силвија Плат и Тед 
Хјуз” 

446.  Сејхан Ибраим Муртезан- 
Ибрахими 

29.10.2015 “Потрага по идентитет во романите:„ Институт за регулирање на 
Времето,од Ахмед Хамди Танпинар, „Опсада” од Исмаил Кадаре, 
„ Дервишот и смрта “од Меша Селимовиќ и „Тврдина од пепел” 
од Луан Старова” 

447.  Ана Васил Југрева 11.11.2015 „Анализа на женските ликови во драмите на Д.Х. Лоренс преку 
постулатите на културниот материјализам и феминистичката 
критичка теорија” 

448.  Маја Слободан Филиповиќ 18.11.2015 „Мисиите на „Св. Кирил и Методиј”“ 

449.  Наде Томи Поп-Гаврилова 22.12.2015 “Анализа на реторичките фигури во италијанските реклами и 
нивните можни преводни еквиваленти во македонскиот јазик” 

450.  Весна Благоје Зафировска 22.12.2015 “Антропонимите во германскиот и во македонскиот јазик од 
аспект на зборообразувањето со посебен осврт на личните 
имиња” 

451.  Марија Максим 
Каранфиловска 

22.12.2015 “Усвојување на италијанските колокации од страна на 
македонските изучувачи на италијанскиот јазик” 

452.  Рахмани Бафтири Бегзат 
Гзиме 

24.12.2015 „Начин на изразување негација во албанскиот јазик” 



  

453.  Катерина Пеце Ристовска 24.12.2015 „Протопоп Јоан Кратовски-книжевник и илуминатор од 16-ти 
век” 

454.  Мариетка Љубиша 
Томоска 

24.12.2015 „Фразеолошките изрази со компонента зооним во македонскиот 
јазик” 

455.  Ќамуран Бектеш Исмаили 28.12.2015 „Нивото на примена на албанскиот стандарден јазик во јавна 
администрација во Скопје” 

456.  Нита Зејнула Селими 22.02.2016 „Структурни и културолошки аспекти на одговорите на 
комплиментите во македонскиот и во албанскиот јазик во 
споредба со англискиот” 

457.  Александар Павле Павлов 22.02.2016 „Просторна полисемија на предлогот на во македонскиот јазик и 
неговите англиски корелати” 

458.  Ивана Никола Шутиноска 17.03.2016 “Интеркултурен трансфер при симултано толкување на говори 
од италијански на македонски јазик” 

459.  Мери Станоја Јанкулова 26.02.2016 “Феноменот на егзилот во македонската книжевност на 
почетокот на 21 век” 

460.  Соња Борис Попоска 02.03.2016 „Јазичните грешки во усвојувањето на македонскиот јазик кај 
учениците од турска националност во средното образование 
(врз материјал од скопските средни училишта” 

461.  Николина Љупчо Штерјова 16.03.2016 “Невербалната комуникација во наставата по италијански јазик 
на македонски говорители” 

462.  Милена Митре Настеска 17.03.2016 „Толкувањето од текст и поделеното внимание при симултаното 
толкување” 

463.  Николовска Бранислав 
Бранка 

18.03.2016 „Контрастивно проучување на категоријата ВИД во италијанскиот 
и македонскиот глаголски систем” 

464.  Маја Зоран Бибановска 22.03.2016 “Изложеноста на симултаниот толкувач на стрес: состојбите во 
Република Македонија” 

465.  Тренчовски Ѓорѓи Горан 07.04.2016 „Кинестетичките расказиСолев и Чинго (низ филмските 
адаптации на Русомир Богдановски)” 

466.  Ридван Амзи Исмаили 18.04.2016 “Говорот во село Гошинце,кумановско” 

467.  Пренџова Слободан Елена 22.04.2016 „Сонетот во англиската италијанската и македонската 
книжевност” 

468.  Филип Благоја Благадуша 22.04.2016 “Поетика/политика во поезијата на Ален Гинзберг и поетите од 
бит-генерацијата” 

469.  Јасмина Димитар 
Георгиевска 

27.04.2016 “Метафорите за љубов во македонскиот и во англискиот јазик” 

470.  Наумовска Наум Гордана 04.05.2016 „Јазикот на правото на правните акти и постапки” 

471.  Киро Душко Јорданов 05.05.2016 „Постмодерниот дискурс во романите на Иан Мекјуан и Венко 
Андоновски со посебен осврт кон дезинтеграцијата на 
праволиниското раскажување: Искупување, Дете во Времето, 
Сабота, Папокот на светот и Вештица” 

472.  Симона Ристо Петровска 09.06.2016 „Симболичките и архетипските значења во Света песна на Анте 
Поповски” 



  

473.  Садије Идрис Алити 13.06.2016 “Водата како архетипски симбол на современата албанска 
лирика (Фатос Арапи, Басри Чаприќи, Адем Гајтани, Наташа 
Лако)”. 

474.  Елена Гоце Белеска 13.06.2016 “Методички аспекти на наставата по англиски јазик во 
комбинираните паралелки во основните училишта во Република 
Македонија” 

475.  Моника Благоја Павловска 14.06.2016 “Лавиринтот како творечки принцип во делата на Мишел Битор 
од циклусот на Новиот роман” 

476.  Едита Самет Камбери-
Спахиу 

14.06.2016 „Локативните значења на предлозите он ин и ат во англискиот 
јазик и нивните еквиваленти во албанскиот јазик” 

477.  Идаете Зеадин Синани 15.06.2016 “Лексички особености на селата Крушопек, Грчец и Нерези – 
Скопско” 

478.  Кондратјук Михаилович 
Пантелеј 

20.09.2012 „Смртта-скриен дискурзивен настан во европската книжевност 
во романите на Вирџинија Вулф и Фјодор Достоевски и во 
поезијата на Силвија Плат и Марина Цветаева” 

479.  Стојаноска Станоеска 
Трајко Габриела 

20.06.2016 „Кусиот расказ и сонот компаративни паралели низ призмата на 
неколку критички методи” 

480.  Марија Ѓоко Гуческа 20.06.2016 “Поетизација на автобиографскиот жанр: Еволуција и 
трансформација на автобиографскиот дискурс во делата на Жан 
Жак Русо (од Исповедите, преку Дијалозите и Писмата, се до 
Мечтаењата на осамениот талкач)” 

481.  Игор Горан Стефановски 28.06.2016 “Мост помеѓу култури: толкувачот како посредувач во 
интеркултуралната комуникација (со фокус на односот 
Македонија-„Западот)” 

482.  Хајдин Насуф Укај 01.07.2016 „Микротопонимија на селата Станчиќ и Дунав “ 

483.  Димковска Воислав Кети 08.07.2016 „Тематско-процесно планирање во наставата по француски јазик 
во основното и во средното образование” 

484.  Димоска Раде Маја 12.07.2016 „Јазичната анализа на преводот на романот “Ранетиот орел” од 
Милица Јаковлевиќ МИР-ЈАМ од српски на македонски јазик”, 

485.  Карадаковска Горјан 
Марија 

13.07.2016 „Заемки (германски, француски, англиски) во дискурсот на 
македоскиот толкувач”, 

486.  Гривчевска Атанас Бранка 22.09.2016 „Преведувачките техники во македонскиот превод на романот 
Паломар од Итало Калвино” 

487.  Божинов Ѓорге Стево  23.09.2016 „Митологизација на ликови во поезијата на Тед Хјуз и Иван 
Василевски” 

488.  Христовска Томе Марина 26.09.2016 „Синтетизам наспрема аналитизам при толкувањето: германски 
сложени именки и нивната преводливост во македонскиот 
јазик” 

489.  Николиќ Драго Даниела 26.09.2016 „Односот на единката и колективот во македонските романи од 
20 век (методички аспект)” 

490.  Недевска Веле Милена 27.09.2016 “Францускиот глагол прендре и неговите еквиваленти во 
македонскиот јазик” 

491.  Талевска Живко Јулијана 27.09.2016 „Лексичко-стилистичка анализа на македонскта црковна 
периодика” 



  

492.  Ајдари Аљуш Муарем 28.09.2016 „Предлошките синтагми со ан, ауф и ин во германскиот јазик 
како реченичен сегмент и нивните еквиваленти во албанскиот 
јазик” 

493.  Нешковска Војче Розета 29.09.2016 „Анимистичкиот концепт за “надворешната душа” во 
македонските народни сказни” 

494.  Николовски Љупчо Дарко 26.10.2016 „Старозаветниот циклус за Сара и Аврам во македонската 
писмена традиција” 

495.  Димовска Благоја Тамара 01.11.2016 „Анализа на политичкиот дискурс во предизборните кампањи на 
политичарите во Р. Македонија и САД” 

496.  Аљиљи Јакуп Мирљинда 02.11.2016 „Писмото на телото во поезијата на Силвија Плат и Керол Ен 
Дафи” 

497.  Донева Стојче Искра 24.11.2016 „Конфликтот на интерпретациите и разбирањето на наративните 
текстови” 

498.  Петровска Љупчо Јасмина 25.11.2016 „Предлошката синтагма како реченичен сегмент во 
македонскиот јазик и нејзините еквиваленти во германскиот 
јазик” 

499.  Крстановски Павле 
Александар 

27.12.2016 „Охридската лествица-лингвистичка анализа” 

500.  Митовска Грозде Биљана 27.12.2016 “Интеркултурните компетенции на толкувачот за македонски, 
англиски и француски јазик при УНЕСКО” 

501.  Ташева Стоилко Лидија 29.12.2016  “Вреднување на знаењата по предметот македонски јазик кај 
учениците во основното образование” 

502.  Поповски Димитар Игор 29.12.2016 „Интертекстуални дијалози помеѓу англо-американската и 
современата македонска поезија” 

503.  Курт Мустафа Ертан 27.01.2017 “Унапредување на мултијазичното и мултикултурното сфаќање 
преку наставата по турски јазик” 

504.  Азеска Бранко Ана 22.02.2017 „Анализа на еквивалентите на македонскиот удвоен индиректен 
и директен предмет кај изучувачите со хрватски како прв јазик” 

505.  Јурчева Славчо Ирена 27.02.2017 „Културолошко преведување на Силмарион од Џ.Р.Р. Толкин 
како предизвик за преведувачот” 

506.  Костова Вангел Кристина 24.03.2017 “Форми на субверзија на женските ликови против 
патријахалните норми во англиската ренесансна драма” 

507.  Јурукоска Спиро 
Александра 

31.03.2017 „Екфразата како реторичко средство во поезијата на В.К. 
Вилијамс и Валас Стивенс” 

508.  Аневска Томе Оливера 28.03.2017 „Толкување во деловната средина: состојба, предизвици и 
можности” 

509.  Крајчев Тодор Игор 24.04.2017 “Третманот на топосот и утопосот во расказите на Живко Чинго и 
Зоран Ковачевски” 

510.  Стоилов Благој Марјанчо 26.04.2017 “Сложени придавки во германскиот и во македонскиот јазик” 

511.  Христовска Зоран Елена 27.04.2017 “Основни принципи на германскиот и на македонскиот 
правопис” 

512.  Стојановска Најдо Биљана 28.04.2017 „Условните реченици во македонскиот јазик” 

513.  Љочи Наџи Сабиха 02.05.2017 “Тематско-мотивска анализа на расказите на Реџеп Мурат 
Бугарич” 



  

514.  Ќерала Џавит Ерсин 03.05.2017 “Тематска анализа на поезијата на Нусрет Дишо Улку” 

515.  Ристова Никола Марија 25.05.2017 “Житија на македонските пустиножители” 

516.  Реџепи Ињас Хатиџе 29.05.2017 “Пародијата како постапка во делата на Џабир Ахмети” 

517.  Демаре Партик Шарл 
Гијом 

30.05.2017 “Толкувачот наспроти недоследностите во оригиналниот говор 

518.  Илиева Блажо Ѓурѓица 01.06.2017 “Двонасочното толкување како дискурсен процес” 

519.  Илиевска Зоран Емилија 28.06.2017 “Комплементарните зависносложени реченици во италијанскиот 
и во македонскиот јазик” 

520.  Јашари Џевид Лиридона 28.06.2017 “Пословиците за семејство во албанскиот и во англискиот јазик” 

521.  Гафури Феми Бушрах 27.09.2017 “Личните имиња на Албанците во Скопје и околина” 

522.  Амедова Исмаил Шенај 27.09.2017 “Типолошки мотиви во творештвото на Есад Бајрам” 

523.  Силјановска Дрнсов Велко 
Бети 

30.10.2017 “Усвојување на формите за искажување идност од страна на 
македонските изучувачи на англискиот јазик со посебен осврт на 
меѓујазичното влијание” 

524.  Аслимоска Петре Христина 30.10.2017 “Култот на новата жена како културна и книжевна икона на 
крајот од деветнаесеттиот век” 

525.  Здравески Ацо Ѓоко 21.11.2017 “Феноменот логор во книжевноста (југословенско искуство)” 

526.  Станковска Среќко Милена 22.11.2017 „Вербалниот хумор во толкувањето од италијански и англиски на 
македонски јазик” 

527.  Лаова Киро Кристина 27.11.2017 „Англискиот предлог ат и неговите еквиваленти во македонскиот 
јазик” 

528.  Абди Сабит Масар 28.11.2017 „Педагошката функција на илустрацијата и текстот во 
списанијата за деца Севинч и Томурџук” 

529.  Липтова Марјан Марија 30.01.2018 „Методолошки пристап за развивање автоматизирање процеси 
кај конференцискиот толкувачврз примери на акроними и 
идиоматски изрази од македонски, англиски и француски јазик.” 

530.  Попова Манасиевска 
Георги Ана 

02.03.2018 „Потребата од соодветна терминологија при процесот на 
толкување (со посебен осврт на терминологијата од областа на 
климатските промени)” 

531.  Ѓореска Глигур Драгана 05.04.2018 „Усвојување на вокабуларот на англискиот јазик како странски 
јазик во средното образование со примена на ИКТ” 

532.  Анастасија Апостоловска 26.04.2018 „Преводните еквиваленти на македонскиот можен начин во 
англискиот јазик” 

533.  Игор Станојоски 28.05.2018 „Прекажувањето изразено со минати времиња во македонскиот 
наспроти бугарскиот јазик” 

534.  Елизабета Кркачева 29.05.2018 „Когнитивните процеси на преработка на податоците при 
симултаното и консекутивното толкување” 

535.  Евдокија Илијевска 30.05.2018 „Системот за определување на родот во македонскиот јазик” 

536.  Емилија Дуковска 27.6.2018 „Терминологија во германскиот и во македонскиот јазик при 
конференциското толкување врз примерот на економијата” 

537.  Елена Марковска 28.6.2018 „Влијанието на македонските дативни конструкции во 
усвојувањето на нивните англиски корелати” 



  

538.  Фиторе Демоли 29.6.2018 „Јазичните грешки во медиумите на албански јазик во Скопје” 

539.  Давор Јанкулоски 4.7.2018 „Конструкциите со има+н/т партицип во западните македонски 
говори” 

540.  Билјана Арсовска 2.10.2018  „Македонски и албански фразеолошки изрази во новинарскиот 
стил” 

541.  Ѓорѓи Ристески 2.10.2018  „Еквивалентите на англиските условни реченици во 
македонскиот јазик” 

542.  Филип Јовановски 25.10.2018  “Препишувачко-редакторската и оригиналната дејност на 
Владислав Граматик” 

543.  Ихсан Јалиндак 26.10.2018  Сличностите и разликите во делата на ЈахјаКемал Бејатли и 
Мехмет Акиф Ерсој” 

544.  Ајлин Карахасан 27.12.2018  Претставувањето на турската култура и идентитет во 
македонскиот роман: педагогија и историја” 

545.  Надица Метулева 25.1.2019  „Автономијата на ученикот во процесот на изучување на 
англискиот јазик како странски во средното образование” 

546.  Ања Шапкарева 26.2.2019  Т Терминологијата на правните системи на Македонија, Велика 
Британија и Германија при преведувањето и толкувањето” 

547.  Сабит Ибрахим 27.3.2019  „Фонетски карактеристики на турскиот говор во Тетовско” 

548.  Емине Јакупи 29.3.2019  „Дијалектната лексика на говорот на Албанците од Горна Река – 
гостиварско” 

549.  Тодорка Балова 1.4.2019  Анализа на сценскиот говор во праизведбата на драмата „Диво 
месо” (1979) од Горан Стефановски во режија на Слободан 
Унковски 

550.  Катерина Богдановска 2.4.2019 Поетика на творештвото на Стојан Тарапуза 

551.  Емилија Трајкоска 3.4.2019  „Експресивната лексика во медиумите на македонски јазик” 

552.  Маида Рахте 3.4.2019  „Критички осврт на истражувањата на Турската Класична 
(Диванска) книжевност на Косово” 

553.  Серафимовска Надица 24.4.2019  Кривичноправната терминологија во толкувањето од германски 
на македонски јазик” 

554.  Александра Стојковска 2.5.2019  Помеѓу сексуалноста и текстуалноста на женскиот лик 
(историјата на подредените во романите Враќањето на 
зборовите, Заклученото тело на Лу и Милева Ајнштајн, 
теорија на тагата)” 

555.  Фљакрон Шабани 27.5.2019  Визијата за иднината во дистописката фикција на Џорџ Орвел и 
Олдос Хаксли”, 

556.  Ваљдета Зибери 27.5.2019  Ликот на жената во творештвото на Јероним де Рада 

557.  Павлина Коталеска 28.6.2019  Корпусно истражување на усвојувањето на колокации од страна 
на македонските изучувачи на англискиот јазик 

558.  Орнела Милевиќ 8.7.2019  Субверзија на хетеронормативните релации во делата на 
Ингборг Бахман и Елфриде Јелинек” 



  

559.  Ангела Славкова 10.7.2019  Влијанието на англискиот како наставен јазик врз аспекти на 
идентитетот на средношколци Македонци од училиштето НОВА: 
Студија на случај 

560.  Агим Бечо 27.9.2019  Шумската терминологија на албанските говори во Република 
Македонија 

561.  Мејреме Синан 30.9.2019 Сатирата во албанската книжевност помеѓу двете светски војни 

562.  Билјана Оровчанец-
Нинеска 

1.10.2019  Формативното оценување како фактор во развивање на 
говорната компетенција при изучување на англискиот јазик како 
странски во високото образование” 

563.  Ѕунка Дончева 8.10.2019  Улогата на поезијата за деца во емоционално-социјалниот развој 
на детето 

564.  Маја Трајаноска-Ивановска 8.11.2019  Професионалниот статус на толкувачите во Република 
Македонија актуелни состојби и визии за иднината на 
толкувачката професија”. 

565.  Татјана Костовска-
Стојанова 

29.11.2019  Симболичката слоевитост во драмското творештво на Богомил 
Ѓузел 

566.  Наталија Стевановиќ 6.12.2019  Шекспир како драма и филм: интермедијалност,машки поглед и 
андроцентризам 

567.  Тина Геговска 18.12.2019  Метафоричките значења на глаголите за визуелна перцепција во 
македонскиот и во англискиот јазик” 

568.   Мирјана Липковска 25.12.2019  Толкувањето во областа на полициското работење со фокус на 
Република Македонија” 

569.  Васко Талевски 27.12.2019  Дистопија, опресија и отпор: компаративна анализа на делата на 
Олдос Хаксли, Џорџ Орвел и Маргарет Атвуд 

570.  Маја Стојановска 4.2.2020  Развивање на вештината говорење при изучување на англискиот 
јазик странски во средното образование во Република 
Македедонија 

571.  Симона Локвенец 5.2.2020  Алузии кон митот за Икар во англо-американската поезија 

572.  Марија Манасиева 4.3.2020  Потребата за основање Државна толкувачка служба во 
Македонија за потребите на државниот и јавниот сектор” 

573.  Кристина Атанасова 24.6.2020  Култура на неизлечивоста (низ призмата на најновата 
македонска проза)”, 

574.  Славица Костадиновска 9.7.2020  Деонтичките модални глаголи во македонскиот јазик и нивните 
преводни еквиваленти во англискиот јазик 

575.  Ирина Тумбовска 28.9.2020  Модалитетите на женскоста во македонскиот роман 

576.  Теа Дуза  28.9.2020  Поет/пророк: Демистификација на традиционалната визија на 
себството во поезијата на Волт Витман и Ален Гинзберг” 

577.  Моника Илкова 29.9.2020  Книжевната мапа на Скопје 

578.  Магдалена Анџелика 
Шитов 

30.9.2020  Терминологијата во толкувањето од германски на македонски 
јазик со посебен осврт на автомобилската област 

579.  Маја Радојевска-Стојанова 1.10.2020  Феминативите во германскиот и во македонскиот јазик од 
зборообразувачки аспект 

580.  Дивна Радојевска-
Мурџовска  

2.10.2020  Придавки изведени од суфикси во германскиот и во 
македонскиот јазик 



  

581.  Вера Јовческа 30.10.2020  Фразеологизмите во дневниот печат: германско-македонски 
паралели”, 

582.  Дамјана Патчева 19.11.2020  Теоретските концепции на Жил Делез и Феликс Гатари во 
контекст на нарацијата: книжевност и филм 

583.  Аслијан Снопче 26.11.2020  Влијанието на турскиот јазик врз гостиварскиот албански говор 

584.  Роланда Превала-Кадриу 3.12.2020  Жаргонот на комуникација на младите на албански јазик на 
социјалните мрежи 

585.  Санберк Јусуф 7.12.2020  Модернистичките елементи во поезијата на Езра Паунд и Орхан 
Вели Каник 

586.  Иван Антоновски 17.12.2020  Идентитетските прашања и дилеми во есеите на Горан 
Стефановски 

587.  Ана Гроздановска 30.9.2020  Сензационалистичкиот роман: предизвик за викторијанските 
општествени конвенции 

588.  Ивана Велиновска-
Боцевска 

5.1.2021  Тематски доминанти во поезијата на Гане Тодоровски 

589.  Фљорентина Фетахи 11.1.2021  Референцијалноста на прозното дело на Таки Дервиши 

590.  Жанета Савиќ 29.1.2021  Германските еквиваленти на антропонимите и на топонимите во 
одбрани македонски книжевни дела” 

591.  Милкица Масева 9.2.2021  Глаголи за известување (носители на доказ) употребувани во 
интернет форуми на македонски и италијански јазик од областа 
на кулинарството 

  


