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С О Д Р Ж И Н А:
Вовед
1.
Карта на високообразовната установа
Општи дескриптори на квалификации на прв циклус студии согласно со Уредбата
1а
за националната рамка на високообразовните квалификации
1б
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од
учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната
рамка на високообразовните квалификации
Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно- научниот совет на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, бр. 08-781/1 од 22.3.2018 година
Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или
Универзитетскиот сенат бр.02-537 од 20.4.2018 година
Научно- истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма
Вид на студиската програма (академски или стручни студии)
Степен на образование (прв односно втор циклус)
Цел и оправданост за воведување на студиската програма
Години и семестри на траење на студиската програма
ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
Начин на финансирање
Услови за запишување
Информација за продолжување на образованието
Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на
задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор
на предметите
Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма
Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
првиот циклус студии
Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
првиот циклус студии
Изјави од наставниците за давање согласност за учество во изведување на настава по
одредени предмети од студиската програма
Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во
реализацијата на студиската програма
Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската
програма
Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература

22.

Информација за веб-страница

23.

Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на
студиската програма
Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата

24.
24а
25
26
27

Резултати од изведената самоевалуација
Извештај Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста бр. 02-788/2од
27.3.2018 година
Пример на Додаток на диплома
Листа на акредитирани ментори

2

ВОВЕД
Постдипломските студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје се
неразделен дел од вршењето на основната, односно на високообразовната дејност на Факултетот во
остварување на единствената цел на Факултетот образување на високостручни кадри. Тие се
организираат заради потребите на дипломираните студенти на Филолошки факултет „Блаже
Конески” за дополнително остручување, како и заради потребите на пазарот на трудот од
висококвалификувани кадри од потесна област на стручност.
Сите претходни студиски и предметни програми на постдипломските студии биле
акредитирани.
Заради усогласување со одредбите од Законот за високото образование донесен во 2008
година Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ донесе Одлука за
усвојување на Предлог-проект за измени и дополнување на студиските програми од втор циклус
студии на Факултетот заради усогласување со Законот за високото образование, последователно на
тоа Универзитетскиот сенат на 21. седница одржана на 7.4.2010 година Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ со Одлука бр. 02-382 од 7.4.2010 година гo усвои Предлог-проектoт за измени и
дополнување на студиските програми од втор циклус студии на Факултетот, a Одборот за
акредитација на својата 26. седница одржана на 25.3.2010 г. донесе Решение бр. 12-26/2 од 27.4.2010
г.. На 28. седница одржана на 28.06.2010 година донесе Решение за акредитација на студиските
програми од втор циклус студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-Скопје со донесување
на Решение бр.12-62/2, 12-62/5, 12-62/4, 12-62/3 од 19.10.2011 г. и Решение бр. 12-96/4 од 28.6.2010г.
Министерот за образование и наука со Решение бр. 12-6225/5 од 27.10.2010 година утврдил дека се
исполнети условите за почеток со работа на студиските програми од втор цилкус студии на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Заради усогласување со одредбите од Законот за изменување и дополнување на законот за
високото образование Сл. весник бр. 17 од 11.2.2011 година Наставно-научниот совет на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ донесе Одлука за усвојување на Предлог-проект за измени
и дополнување на студиските програми од втор циклус студии на Факултетот заради усогласување
со Законот за изменување и дополнување на законот за високото образование, последователно на тоа
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 6. седница одржана на
30.1.2013 година со Одлука бр. 5-5/13 од 30.1.2013 година гo усвои Предлог-проектoт за измени и
дополнување на студиските програми од втор циклус студии на Факултетот, a Одборот за
акредитација на својата 18. седница одржана на 26.3.2013 г. донесе Решение бр. 12-40/5 од 25.4.2013
г. за акредитација на студиските програми од втор циклус студии на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“-Скопје. Министерот за образование и наука со Решение бр. 12-9088/4 од 19.7.2013 година
утврдил дека се исполнети условите за почеток со работа на студиските програми од втор цилкус
студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Целта на измените на студиските и предметните програми за вториот циклус студии на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ – Скопје е да се овозможи поголем квалитет во
образованието, приспособување кон потребите на пазарот и во земјата и во поширокиот европски
простор, како и оспособување на студентите за самостојна научна работа. Поради тоа, при
изработката на студиските програми, се пристапи кон нивно осовременување и адаптација кон
современите тенденции во филолошкото образование. На тој начин, студентите на постдипломските
студии ќе се запознаат со новите текови во научната мисла во областа на филологијата и ќе добијат
подобра перспектива за развој на својата професионална кариера.
Во студиските програми е предвидена употреба на современи начини и методи на педагошка
дејност, при што студентот ќе биде во фокусот на образовниот процес. Имено, на сите насоки во
рамки на студиските програми студентите ќе имаат можност преку примена на научните
лингвистички методи, употреба на јазикот што го изучуваат, вклученост во практиката на преводот
или низ перспектива на книжевните теории да ги развиваат и покажат своите знаења преку активност
на часовите и преку изработка на проекти во кои ќе го комбинираат своето знаење. Ова се
овозможува со осовременување на предметните програми и на системот на оценување. Уште еден
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чекор во понатамошното подобрување на студиските програми е воведување на посовремена
литература за совладување на предвидениот материјал.
Во поглед на практичните вештини, студентите ќе се здобијат со поголемо искуство во својата
област, со што ќе станат постручни кога ќе се вклучат на пазарот на труд и ќе имаат солидна основа
за понатамошна специјализација, а добиваат и можност за поголем избор во развој на својата
кариера. Во поглед на научната работа, тие ќе добијат можност да ја поврзат науката со професијата,
односно со активностите на работното место, со што ќе стекнат квалификации за работа во поголем
опсег на институции, а ќе стекнат и способност за критичко и аналитичко размислување.
Предлог-проектот на едногодишната студиска програма на втор циклус студии од подрачјето
на хуманистичките науки од полето на Македонистиката се доставува со цел за повторна
реакредитација во согласност со Законот за високото образование.
ЗАКОНСКА РАМКА
Предлог-проектот на едногодишната студиска програма на втор циклус студии од подрачјето
на хуманистичките науки од полето на Македонистиката е изработен во согласност со:
- Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008,
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 127/16).
-Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и
евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања во врска со работата на
одборот за акредитација и евалуација на високото образование објавен во Сл. Весник на Р.
Македонија број 151 од 30 ноември 2012.
-Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
првиот, вториот и третиот циклус на студии објавен во Сл. Весник на Р. Македонија бр.25 од
28.2.2011 година, ;Сл. Весник на Р. Македонија бр.154 од 4.11.2011 година.
- Статутот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј" во Скопје (пречистен текст), (година XIII, бр.
251, 24 јули 2013), Скопје.
-Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус
студии - на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (пречистен текст) објавен во
Универзитетски гласник бр. 245, 2 мај 2013.
Оттука овој Предлог-проект не се однесува на нова студиска програма, туку станува збор за
повторна, односно реакредитација.
1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
1
Назив на
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
високообразовната
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ – СКОПЈЕ
институција
2
Седиште
СКОПЈЕ
3
Веб страница
www.flf.ukim.edu.mk
4
Вид на
ЈАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА
високообразовната
институција
5
Податоци за основачот /
(на приватна
високообразовна
институција)
6
Податоци за
За студиските програми од прв циклус студии Одборот за
последната
акредитација и евалуација на својата 18. седница одржана на
акредитација
26.03.2013 година донесе Решение за усогласување и за акредитација
на студиските програми на прв циклус студии на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје бр. 12-39/3 од 05.04.2013 година.
Министерот за образование и наука донесе Решение за почеток со
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работа на студиските програми на прв циклус студии на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 13-8500/4 од 02.07.2013 година.
За студиските програми од втор циклус студии Одборот за
акредитација и евалуација на својата 18. седница одржана на
26.3.2013 г. донесе Решение за усогласување и за акредитација на
студиските програми на втор циклус студии на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје бр. 12-40/5 од 25.04.2013 година.
Министерот за образование и наука донесе Решение за почеток со
работа на студиските програми на втор циклус студии на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 13-9088/4 од 19.02.2013 година.
За студиските програми од трет циклус студии, Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на својата 33
седница одржана на 31.10.2014 ги донесе следниве решенија за
акредитација: бр.12-96/2 од 14.11.2014 година за студиската програма
Македонистика-Македонска книжевност заеднички студии на
Филолопкиот факултет, ЈНУ Институт за македонски јазик и ЈНУ
Институт за македонска литература, бр. 12-96/5 од 14.11.2014 година
за студиската програма Македонистика – лингвистика, бр. 12-96/3 од
14.11.2014 година за студиската програма Наука за книжевност, бр.
12-96/4 од 14.11.2014 година за студиската програма Наука за јазик.
Министерот за образование и наука донесе Решение за почеток со
работа на студиските програми на трет циклус студии на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 14-9430/4 од 13.05.2015 година.
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Студиски и
научноистражувачки
подрачја за кои е
добиена
акредитацијата

- Подрачје
6.00 Хуманистички науки
- Полиња и области
604 Наука за јазикот (лингвистика)
612 Наука за книжевноста
61200 Македонска книжевност и јужнословенски книжевности во
средниот век
61201 Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 15-18
век
61202 Македонска книжевност 14 и Македонска книжевност 20 век
61203 Историја на јужнословенските книжевности
61204 Нова хрватска, словенечка и српска книжевност
61205 Современи јужнословенски книжевности
61206 Народна книжевност
61207 Теорија на книжевноста
61208 Историја на албанската книжевност
61209 Историја на турската книжевност
61210 Историја на книжевностите на словенските народи
61211 Историја на книжевностите на словенските народи
61212 Историја на книжевностите на германските народи
61221 Историја на општата книжевност
61224 Историја на книжевност на стариот исток
61225 Методика на литературата
61226 Друго
5

8

Единици во состав на
високообразовната
институција

9

Студиски програми
што се реализираат во
единицата која бара
проширување на
дејноста со нови
студиски програми

64000 Македонистика
64001 Албанологија
64002 Туркологија
64003 Славистика
64004 Англистика
64005 Германистика
64006 Романистика
64008 Ориентални и други филологии
64009 Фонетика
64010 Општа лингвистика
64011 Применета лингвистика
64012 Компаративна лингвистика
64013 Фонетика
64014 Фонологија
64015 Социолингвистика
64016 Психолингвистика
64017 Невролингвистика
64018 Граматика, семантика, семиотика, синтакса
64019 лексикологија
64020 Историја на јазикот
64021 Учење на странски јазици
64022 Преведување
64023 Ономастика
64024 Теорија на литературата
64025 Општа и компаративна литература
64026 Литературна критика
64027 Дијалектологија
64028 Методика на јазик
64029 Друго
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности
Катедра за албански јазик и книжевност
Катедра за турски јазик и книжевност
Катедра за романски јазици и книжевности
Катедра за славистика
Катедра за германски јазик и книжевност
Катедра за англиски јазик и книжевност
Катедра за општа и компаративна книжевност
Катедра за преведување и толкување
Катедра за италијански јазик и книжевност
Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како
странски јазик
Центар за кариера
ПРВ ЦИКЛУС
Студиска програма за прв циклус на студии по македонски јазик и
јужнословенски јазици- наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по словенечки јазик и
книжевност-преведувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по хрватски јазик и
книжевност- преведувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по словенечки и хрватски
јазик / хрватски и словенечки јазик - преведувачка насока
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Студиска програма за прв циклус на студии по словенечки јазик и
книжевност-студии под Б
Студиска програма за прв циклус на студии по македонска
книжевност и јужнословенски книжевности-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по албански јазик и
книжевност- наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по преведување и
толкување од македонски на албански јазик и обратно (мајчин)
Студиска програма за прв циклус на студии по преведување и
толкување од албански на македонски јазик и обратно (немајчин)
Студиска програма за прв циклус на студии по турски јазик и
книжевност (мајчин)- наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по турски јазик и
книжевност (немајчин)-филолошка насока-турколог
Студиска програма за прв циклус на студии по француски јазик и
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по француски јазик и
книжевност- преведувачко-толкувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по романски јазик и
книжевност-филолошка насока
Студиска програма за прв циклус на студии двопредметна по
француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевностфилолошка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по шпански јазик и
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по шпански јазик и
книжевност-преведувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по руски јазик и
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по руски јазик и
книжевност-филолошка насока со Б модул
Студиска програма за прв циклус на студии по руски јазик и
книжевност-преведувачко-толкувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по руски јазик и
книжевност-студии под Б
Студиска програма за прв циклус на студии по полски јазик и
книжевност- филолошка насока со Б модул
Студиска програма за прв циклус на студии по полски јазик и
книжевност-студии под Б
Студиска програма за прв циклус на студии по полски јазик и
книжевност- преведувачко-толкувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по чешки јазик и
книжевност- филолошка насока со Б модул
Студиска програма за прв циклус на студии по чешки јазик и
7

книжевност-студии под Б
Студиска програма за прв циклус на студии по чешки јазик и
книжевност- преведувачко-толкувачка насока
Студиска програма двојазични славистички студии
Студиска програма за прв циклус на студии по германски јазик и
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по германски јазик и
книжевност- преведувачко-толкувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по англиски јазик и
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по англиски јазик и
книжевност-преведувачко-толкувачка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по општа и компаративна
книжевност-научна насока/филолошка насока
Студиска програма за прв циклус на студии по општа и компаративна
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по општа и компаративна
книжевност-студии под Б
Студиска програма за прв циклус на студии по преведување: од
македонски на јазик Б (англиски, француски, германски) и обратно и
од јазик В (англиски, француски, германски) на македонски
Студиска програма за прв циклус на студии по толкување: од
македонски на јазик Б (англиски, француски, германски) и обратно и
од јазик В (англиски, француски, германски) на македонски
Студиска програма за прв циклус на студии по италијански јазик и
книжевност-наставна насока
Студиска програма за прв циклус на студии по италијански јазик и
книжевност-преведувачко-толкувачка насока
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ВТОР ЦИКЛУС
Студиска програма за втор циклус на студии по македонски јазик
Студиска програма за втор циклус на студии по македонска
книжевност
Студиска програма за втор циклус на студии по наука за јазик
Студиска програма за втор циклус на студии по наука за книжевност
Студиска програма за втор циклус на студии по конференциско
толкување
Студиска програма за втор циклус на студии по јазици, бизнис и
меѓународна трговија
ТРЕТ ЦИКЛУС
Студиска програма за трет циклус студии – наука за јазик
Студиска програма за трет циклус студии – наука за книжевност
Студиска програма за трет циклус студии – македонистика
Податоци за
Структурата на студиите е во потполност приспособена кон
меѓународна соработка стандардите и духот на мобилноста на студентите како во рамките на
на планот на наставата, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во рамките на
истражувањето и
универзитетите во Републиката, и на универзитетите во светот.
мобилноста на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има склучено повеќе
студентите
договори за соработка со повеќе универзитети од странство преку кои
8
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се остварува соработка на планот на наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите
Мобилноста на студентите најмногу се одвива преку програмите
ERASMUS+ и CEEPUS.
Но, студентите остваруваат мобилност и преку повици од страна на
самите универзитети од странство како и други домашни и
меѓународни институции.
Податоци за просторот 1. Вкупна површина (бруто простор) (простор за изведување настава
наменет за изведување и дворна површина 18.557,32m2.
на наставната и
2. Вкупна површина на просторот за изведување настава (нето
истражувачката
простор) 3.237,00m2.
3. Број на амфитеатри 3 со вкупен број на седишта 519.
дејност
4. Број на предавални 25 со вкупен број на седишта 1015 (наставата
се изведува во 2 смени).
Р.
бр.

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Видови
дидактички
простор
Амфитеатри
А1
А2
А3 Голем
амфитеатар
Предавални
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П10
П11
П12
П13 Цетис
Мак Ф
П14 Ф1
П15 Ф2
П16 Ф3
П17 ТИКА1
П18 ТИКА2
П19 ММЦ
П20 ММЦ С
П21 ОКК
П22 ОКК
П23 ОКК
П24
9

Број на
Површина
Вкупен
2
простории
во м
капацитет
на
седишта
3
510
519
1
110
113
1
115
113
1
285
293

25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1242
59
58
73
103
46
42
76
39
58
61
58
28
29

1015
48
48
59
83
38
35
61
32
47
50
47
25
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
22
22
70
70
95
63
25
25
25
12

17
17
17
58
58
80
35
25
25
25
10
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Податоци за опремата
за изведување на
наставната и
истражувачката
дејност

25
П25 ПИТ
1
61
50
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има солидни техничкоинформатички услови за работа, односно сите кабинети, библиотеки
и други служби се поврзани со Интернет-приклучок, поврзани се во
интерна и универзитетска мрежа, како и со неопходните персонални
сметачи, печатари и друг вид на потребна опрема. Инсталирана е и
соодветна опрема во шест преведувачки лаборатории за изведување
на вежби. Единаесетте библиотеки со кои располагаат катедрите на
Факултетот се опремени со богат фонд на домашна и странска
литература (над 500.000 наслови).
Број на библиотеки: 11; со вкупен број на седишта 337.
Р.
бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14

Видови
дидактички
простор
Библиотеки
Б МЈ
Б МК
Б АЛБ
Б ТУР
Б СЛАВ
Б РОМ
Б ГЕР
Б АНГ
Б ОКК
Б ПИТ
Б ИТАЛ

Број на
Површина
Вкупен
2
простории
во м
капацитет
на
седишта
11
1060
337
1
130
50
1
130
50
1
60
30
1
53
20
1
127
20
1
163
40
1
113
20
1
196
50
1
18
5
1
27
7
1
43
45

Број на лаборатории за изведување практична настава: 9 со вкупен
број на седишта 300.
Р.
Видови
Број на
Површина
Вкупен
бр. лабораториски простории
во м2
капацитет
простор
на
седишта
Лаборатории
9
425
300
1
Лаб УСАИД
1
21
19
2
Лаб МОН1
1
30
27
Албански
3
Л1
1
37
32
4
Л2
1
44
39
5
Л3 МОН2
1
47
38
6
Л4 МОН2
1
53
44
7
КЛ МОН2
1
77
36
8
СТ МОН1
1
88
40
9
Темпус Цетис
1
28
25
Мак
Број на студенти за кои 2024
е добиена акредитација
Број на студенти
Вкупно запишани студенти на Филолошкиот факултет „Блаже
(првпат запишани)
Конески“ - Скопје во учебната 2017/2018 год.
- на прв циклус на студии: 2254
- на втор циклус на судии: 27
10

15

16
17

18

19

20

Број на лица во
наставно-научни,
научни и наставни
звања
Број на лица во
соработнички звања
Однос наставник:
студенти (број на
студенти на еден
наставник) за секоја
единица одделно
Внатрешни механизми
за обезбедување и
контрола на
квалитетот на студиите

107

Фреквенција на
самоевалуациониот
процес (секоја година,
на две години, на три
години)
Податоци за
последната спроведена
надворешна евалуација
на установата

На три години

/
21

Самоевалуација
последната самоевалуација е извршена во 2014 година за периодот
2010/2011 -2013/2014
претходна самоевалуација во 2010 година

Тргнувајќи од потребата за надворешна, објективна оцена и
обезбедување континуиран развој и квалитет во сите области на
дејствување, Универзитетскиот сенат, на 7. седница одржана на
31.1.2017 година, донесе Одлука за избор на членови на Комисијата за
евалуација за наредниот четиригодишен мандатен период, во
следниов состав: проф. д-р Влатко Стоилков од Факултетот за
електротехника и информациски технологии, претседател, и членови:
проф. д-р Димитар Ташковски од Факултетот за електротехника и
информациски технологии, проф. д-р Митко Младенов од Природноматематичкиот факултет, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу од
Факултетот за ветеринарна медицина, проф. д-р Диана Бошковска од
Економскиот институт, проф. м-р Горан Трпчевски од Факултетот за
драмски уметности, Ивона Петрушевска, студент на Правниот
факултет „Јустинијан Први“, Виктор Блажевски, студент на
Економскиот факултет и Стефан Јованов, студент на Медицинскиот
факултет.
Во рамките на исполнувањето на обврските кои произлегуваат од
Законот за високото образование (ЗВО) на Р Македонија, Комисијата
за самоевалуација на УКИМ беше задолжена за спроведување процес
за самоевалуација и изработка на Извештај за самоевалуација на
УКИМ, за периодот 2013/2014 – 2015/2016. Процесот на
самоевалуација е изведен во согласност со структурата и содржината
утврдени во насоките на ЕУА за институционална последователна
евалуација.
Координатори на целокупниот процес на евалуација се ректорот,
проф. д-р Никола Јанкуловски, четирите проректори: проф. д-р
Вујица Живковиќ, за ресорот настава, проф. д-р Владимир
Петрушевски, за ресорот наука, проф. д-р Билјана Ангелова, за
ресорот финансии и проф. д-р Гордана Јосифова Неделковска, за
ресорот меѓународна соработка, како и проф. д-р Велимир
Стојковски, поранешен ректор на Универзитетот во мандатните
периоди 2008 – 2012 и 2012 – 2016.
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Евалуациониот процес на Универзитетот е спроведен во целосна
соработка со единиците на УКИМ. За таа цел, за самоевалуацијата и
за надворешната евалуација навреме беше информирана целокупната
универзитетска заедница – наставниот кадар, административните
служби и студентите. Како резултат на успешната и квалитетната
подготовка, во периодот од 16 до 19 октомври 2017 година успешно
заврши петтата надворешна евалуација од страна на експертски тим
номиниран од Европската асоцијација на универзитети, во Брисел, во
состав: Johanna Maria Liljeroos, Tampere, Finland, Borje Lennart
Olausson, Asa, Sweden, Georg Schulz, Salzburg, Austria, Andree Sursock,
N/A и Janis Vetra, Latvia.
Во Извештајот за надворешна евалуација се изнесени следниве главни
заклучоци:
Тимот на ПИЕ беше импресиониран од капацитетот на Универзитетот
Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје да работи во рамки на својата
ограничена средина и неговиот многу прагматичен пристап во
донесувањето одлуки. УКИМ треба да се пофали за јасното
разбирање на неговата улога во јавната служба во Република
Македонија.
Сепак, со оглед на расположливите финансиски ресурси, тимот на
ПИЕ смета дека УКИМ ќе ја зголеми својата ефикасност ако
централизира некои клучни услуги (на пр. пишување предлози за
грантови) и ако може да предложи и да спроведе заедничка стратегија
за настава и учење, истражување, интернационализација и внатрешно
обезбедување квалитет. Економијата на обем и ефективното
спроведување би произлегле од подобра централна координација и
стратегиско управување и би се намалиле голем дел од разликите што
може да се забележат на Универзитетот.

21.

Други податоци кои
установата сака да ги
наведе како аргумент
за нејзината успешност

Визионерското лидерство на УКИМ, неговата посветеност и
решителност да осигури понатамошен развој на Универзитетот се од
суштинско значење за идниот развој на Универзитетот. Добро
развиена стратегија, детален акциски план, добро информирани и
вклучени студенти, академски кадар кој е обучен во нови педагогии,
професионален административен кадар и добри внатрешни процеси
за квалитет кои придонесуваат за понатамошен развој.

1а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус студии за студиската програма по
Македонски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје согласно со Уредбата за национална рамка на високообразовните
квалификации
Ниво во Националната рамка на
Ниво во Европската рамка на
високообразовните
високообразовните
квалификации
Високо образование
квалификации
Втор циклус на студии
VIIA

7
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Знаење и умеење

Примена на знаењето и
на умеењето

Способност за процена

Комуникациски вештини

Вештини на учење

Студентот покажува знаење и умеење во областа на конференциското
консекутивно и симултано толкување, со кои ги надградува вештините стекнати
на првиот циклус студии од различни области, применувајќи методи соодветни
за решавање сложени јазични, терминолошки, дискурсни и комуникациски
проблеми, како на систематски така и на креативен начин, што обезбедува
основа и можност за развивање и/или за примена на автономни идеи.
Студентот поседува и способност за примена на проширено и продлабочено
знаење, како и високо ниво на професионална компетентност во специфичното
научно поле на конференциското консекутивно и симултано толкување.
Тој поседува знаење од предметните области, кои се темелат врз реномирани
меѓународни истражувања на конференциското толкување.
Студентот поседува способност за критичко, независно и креативно решавање
проблеми од јазичен, терминолошки, дискурсен и комуникациски карактер со
одредена
оригиналност
во
нови
или
непознати
средини
и
во
мултидисциплинарен контекст, поврзани со конференциското консекутивно и
симултано толкување.
Студентот се одликува со способност за анализа, меморирање, синтеза,
преформулирање и интегрирање на знаењето/вештините за конференциското
консекутивно и симултано толкување во целина.
Тој е способен да се справи систематски и креативно со стрес, со сложени
јазични, терминолошки, дискурсни и комуникациски проблеми. Умее солидно да
ја процени (антиципира) содржината, дури и при некомплетни и ограничени
информации. Се однесува одговорно, вклучувајќи ги личните, општествените и
етичките аспекти во примената на стекнатите знаењи и вештини и при
проценувањето.
Поседува способност за оценување и селекција на научни теории, методи,
алатки и општи вештини од предметните области и за вршење анализи и
изнаоѓање решенија на научна основа.
Студентот е способен да воспостави непречена и пригодна комуникација при
конференциското консекутивно и симултано толкување меѓу двајца или повеќе
соговорници, и тоа на меѓународни и национални конференции, јавни дебати,
семинари, работилници, конференции за печатот, преговори и сл. Во состојба е,
со рационална аргументација, јасно и убедливо да разменува заклучоци и
предлози со стручни и со нестручни лица.
Умее да преземе одговорност за заедничките резултати, да води и да иницира
активности.
Студентот е способен да ја согледа личната потреба од натамошно учење и
усовршување на стекнатите вештини и да постапува независно и самостојно при
стекнувањето нови знаења и вештини во општествените рамки.
Умее да преземе одговорност за својот натамошен професионален развој и
усовршување.

1б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од
учењето за поединечна студиска програма согласно со Уредбата за националната рамка на
високообразовните квалификации

-

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за
студиската програма по македонскиот јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно Уредбата за националната рамка на
високообразовните квалификации се:
Да се изгради дефиниран збир на компетенции кои треба да ги поседува магистер по филолошки
науки за поуспешно вклопување во современите потреби на пазарот на трудот;
На студентот му се нуди можноста преку изборот на понудените програми и предмети да се
специјализира во соодветната област во зависниот од неговиот интерес или афинитет;
Се овозможува мобилност за стекнување дополнителни компетенции на дефинираниот профил во
земјата и во соодветните странски универзитети;
Се создава концепт за доживотно учење.
Со усвојувањето на знаењата на оваа студиска програма, се очекува од студентот да биде
оспособен за следниве знаења, способности и вештини:
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-Поседува продлабочено ниво на знаења во однос на конференциското толкување и покажува
високо ниво на професионална компетентност при концептуализирање.
-Ја познава и ја разбира методологијата на проследувања на соодветната област што му
овозможува спроведување на истражувачки проект на независен, стручен и креативен начин.
-Применува теоретски знаења и практични техники да истражи и да реши определени
емпириски проблеми.
-Применува истражувачки процедури кои вклучуваат вештини за поставување истражувачки
хипотези, а при тоа решава и толкува квантитативни и квалитативни податоци како резултат на
употреба на соодветни техники или софтвери.
-Применува информатички вештини за спроведување истрашување и за презентација,
вклучувајќи вештини за ефективно истражување на соодветна литература, интернет ресурски,
каталози на библиографија.
-Умее правилно да избере соодветни научни концепти, теории, емпириски истражувачки
методи што може да се применат во практично истражување.
-Поседува критички приста кон постојните информации од стручни и од нестручни извори,
при што умее да ги синтетизира и интегрира во научното истражување на определен проблем, со
лична, општествена и етичка одговорност.
-Умее да ги соопшти резултатите од истражувањата, заклучоците и предлози, кои
произлегуваат од приодот на истражувачот со научни, критички и рационални аргументи, како со
стручни, така и со нестручни лица.
-Поседува вештини за професионално академско пишување, вклучувајќи академски стандарди
при објавување, публикација и презентација на истражувачкиот проект.
-Умее да ја оцени сопствената работа и да ги интегрира информациите и податоците што ги
добива од стручни лица во функција на поефикасно заокружување на истражувачката работа.
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно- научниот совет на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“, бр. 08-781/1 од 22.3.2018 година
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3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот
сенат

16

4. Научно истражувачко подрачје, поле и област
- Подрачје 6.00
Хуманистички науки
- Полиња и области
604 Наука за јазикот (лингвистика)
64001 Албанологија
64002 Туркологија
64003 Славистика
64004 Англистика
64005 Германистика
64006 Романистика
64020 Историја на јазикот
64022 Преведување
64029 Друго
5. Вид на студиската програма (академски или стручни)
Студиската програма е Академски студии
6. Степен на образование (прв односно втор циклус)
Студиската програма е од втор циклус студии
7. Цел и оправданост за усогласување на студиските програми
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ настојува да ги усогласи студиските програми со цел да ги
осовремени студиите и да ги доближи до современите светски стандарди во високото образование,
Суштината на усогласувањето на студиските програми е да им овозможи на студентите да се
образуваат на современ начин, со цел низ образовниот процес да се изградат компетентни профили
кои успешно ќе можат да аплицираат на пазарот на трудот.
На кандидатите им се овозможуваат продлабочени сознанија во областа на консекутивното и
на симултаното толкување врз теоретска и практична интердисциплинарна платформа (наука за
толкувањето, културологија, контрастивна анализа на говор, терминологија, политички науки итн.;
вежби по толкување, јавен настап, реторика, интеркултурна комуникација итн.), која е неопходна за
успешно исполнување на професионалните обврски на конференциските толкувачи.
8. Години и семестри на траење на студиските програми
Студиската програма од втор циклус трае една години, односно два семестри.
9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
Студентот се стекнува со 60 кредити по завршувањето на студиите од втор циклус.
10. Начин на финансирање
Студиските програми на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ се финансираат од уплатите на
студентите кои се запишуваат на Факултетот во рамките на предвидените квоти за упис на студенти
на УКИМ.
11. Услови за запишување
Кандидатите мора да ги исполнуваат следниве критериуми:
− завршени додипломски академски студии (минимум 240 кредити),
− компетентна употреба на работните јазици на рамништето Це 1 или Це 2 според
Заедничката европска референтна рамка за јазици, и тоа
• продуктивна (активна) јазична компетенција во однос на А-јазикот/јазиците и на Бјазикот/ јазиците (в. т. 1.4.),
• рецептивна („пасивна“) јазична компетенција во однос на В-јазикот/јазиците (в. т. 1.4.)
и
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− упатеност во меѓународните односи, политичката, економската, правната, социјалната и
културната
состојба на земјата/земјите во која/кои се користат работните јазици.
Од кандидатите се очекува да располагаат со следниве дополнителни психофизички способности:
- голема моќ за концентрација, анализа и синтеза на текст/говор,
- способност за комуникација,
- способност за работење под притисок,
- флексибилност, способност за брза реакција и
- кооперативност, готовност за тимска работа и за прифаќање совет.
Посебни услови за запишување на вториот циклус студии по конференциско толкување
Предвидено е интервју на кандидатите што се одржува на работните јазици, вклучувајќи го
македонскиот јазик, на кое наставниците држат две- до триминутен говор, чија суштина, кандидатот
без да бележи треба усно да ја пренесе на друг јазик. Освен правилното пренесување на содржината,
се проверуваат способноста за комуникација и јазичните познавања и се утврдува статусот на
странскиот јазик (Б-, В-, А2-јазик; в. т. 1.4.). Кандидатот не мора да поседува толкувачко искуство,
но мора да докаже дека поседува предиспозиции да стане успешен толкувач, т. е. дека умее да ја
сфати и меѓујазично да ја пренесе суштината на говорот, дека ги следи актуелните општественополитички настани, дека има љубопитен дух и комуникациска способност, дека компетентно ги
употребува работните јазици на рамништето Це 1 или Це 2 според Заедничката европска референтна
рамка за јазици итн.
Работни јазици: дефиниција и комбинации
Продуктивен (активен) јазик
Рецептивен („пасивен“) јазик
А-јазик
В-јазик
е македонскиот јазик; кандидатот се е странски јазик; кандидатот се оспособува
оспособува консекутивно и симултано да консекутивно и симултано да толкува од тој јазик
толкува од странски јазик на македонски и на А-јазикот, но не и од А-јазикот на тој странски
обратно.
јазик.
Б-јазик
странски јазик; кандидатот се оспособува
консекутивно и симултано да толкува од Ајазикот на овој странски јазик и обратно.
Список на работни јазици:
− македонски,
− англиски,
− германски,
− италијански,
− руски,
− словенечки и
− француски.
Кандидатите можат да избираат меѓу следниве комбинации на јазици:
А, Б, В
А, Б1, Б2
А, В1, В2
А, Б
А1 (македонски), А2, Б/В
А1 (македонски), А2
Освен македонскиот јазик, кој е задолжителен како А- или А1-јазик, другите наведени јазици можат
да се изберат како А2-, Б-, Б1-, Б2-, В-, В1- и В2-јазик. Списокот на работните јазици може да
претрпи измени според потребите на пазарот на трудот и според кадровската состојба на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
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Земајќи ги предвид препораките на Генералната дирекција за толкување (SCIC) при Европската
комисија во Брисел и на Секретаријатот за европски прашања (СЕП), предност за упис имаат
кандидатите што ќе се определат за комбинација од два странски јазика.
Кандидатот го најавува изборот на јазичната комбинација при конкурирањето за упис на вториот
циклус студии по конференциско толкување, а дефинитивниот избор го врши при уписот откако
наставниците на интервјуто ќе се изјаснат за статусот на странскиот јазик / странските јазици (в. т.
1.3. и т. 2.).
Општи одредби за одвивање на наставата
Наставата за вториот циклус студии по конференциско толкување се изведува во текот на една
академска година, имено во период од два семестра.
Наставата ја држат професори вработени на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, а во
толкувачките предмети учествуваат и надворешни соработници. Наставниците што ги држат
часовите по толкување се толкувачи практичари, а некои од нив се толкувачи акредитирани од
страна на Генералната дирекција за толкување (SCIC) при Европската комисија во Брисел.
А-јазик е мајчиниот јазик. Ако уште еден јазик на студентот има ранг на мајчин јазик, тогаш тие
јазици имаат статус на А1-јазик и на А2-јазик.
Ако студентот избрал еден странски јазик, тогаш тоа мора да е Б-јазик. Ако студентот не избрал Бјазик, тогаш мора да избере два В-јазика. Значи, ако ја избере јазичната комбинација В1>А, тогаш
задолжително ја избира и јазичната комбинација В2>А.
Студентот избира по два изборни предмета понудени на вториот циклус од Филолошкиот факултет
или од УКИМ во секој семестар ако има само еден странски јазик (т. е. Б- или А2-јазик). Ако има два
странски јазика, тогаш, наместо изборните предмети понудени од Филолошкиот факултет или од
УКИМ, задолжително ги избира предметите Консекутивно толкување 1 и 2 и Симултано толкување
1 и 2 за вториот странски јазик (В- или В2- или Б2- или Б-јазикот).
Статусот Б-јазик и статусот А2-јазик вклучуваат толкување од Б-јазикот на А-јазикот и обратно,
односно од А2-јазикот на А1-јазикот и обратно. За В-јазикот/В-јазиците е предвидено толкување
само од В- кон А-јазикот, но не и обратно.
Предметите Консекутивно толкување и Симултано толкување во секој семестар се комплементарни,
заемно условени и неразделиви компоненти на толкувањето како целина: студентот секогаш ги има
двата предмета за својата јазична комбинација.
Наставата по толкување за одреден јазик ја посетуваат сите студенти што го избрале тој јазик, без
оглед дали има ранг на Б- или на В-јазик. Значи, на часовите по толкување се здружени сите
студенти што имаат одреден јазик во својата комбинација. Во првиот и во вториот семестар се
предвидени по 80 часа толкување за Б-јазикот, т. е. вкупно 160 часа во текот на академската година.
Ако студентот избрал В-јазик што во актуелната академска година е избран и како Б-јазик, т. е. ако
неговиот В-јазик му/им е Б-јазик на друг(и) студент(и), тогаш тој ги посетува сите часови по
толкување за тој јазик (160 годишно). Во спротивниот случај, имено ако студентот избрал В-јазик
што во актуелната академска година не е избран и како Б-јазик, т. е. ако нема студент(и) што го
избрале неговиот В-јазик како Б-јазик, тогаш тој посетува половина од наведениот фонд (по 40 часа
во семестар, т. е. 80 часа годишно). Оттаму произлегува дека студентот само со Б-јазик има 160 часа
по толкување, дека студентот со Б- и В-јазик (ако В-јазикот е застапен и како Б-јазик) има 320 часа
по толкување и дека студентот со Б- и В-јазик (ако В-јазикот не е застапен и како Б-јазик) има 240
часа по толкување годишно. Истото важи за студентот што избрал два В-јазика. Во зависност од тоа
дали неговите В-јазици имаат статус и на Б-јазици, тој има вкупно 320 часа (ако двата В-јазика се и
Б-јазици) или 240 часа (ако само едниот негов В-јазик е и Б-јазик) или 160 часа (ако ниеден негов Вјазик не е и Б-јазик) во годината.
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Горенаведениот фонд на часови се однесува на контактните часови по толкување (т. е. на часовите
што ги држи наставник/држат наставници). Но, предметната програма се ориентира според
Европскиот мастер за конференциско толкување (EMCI), во кој,. освен контактните теоретски и
толкувачки часови, се предвидуваат и самостојни групни вежби на студентите по толкување, кои се
одвиваат без присуство на наставник. Во рамките на околу 9 − 10 часа неделно, т. е. на околу
270 − 300 часа годишно, студентите имаат можност да си ја унапредат толкувачката вештина,
почитувајќи ги препораките на наставниците и темелејќи се врз сопственото согледување на
слабостите што треба да ги надминат. Студентот треба да го постигне наведениот број самостојни
групни толкувачки вежби без оглед на бројот на работните јазици. Значи, овој квантум часови не се
однесува на јазик, туку на студент во текот на една академска година. Според EMCI, не станува збор
за препорака, туку за обврска на студентите. На ова се надоврзува и нивната индивидуална
надградба: слушање и читање содржини за различни (актуелни) настани на работните јазици, вежби
со толкување снимени говори, изготвување глосари итн.
Елаборат и магистерски труд по конференциско толкување
Кандидатот изготвува елаборат за магистерски труд и магистерски труд на тема поврзана со
изборот на работните јазици. Во елаборатот ја објаснува намерата за изработка на магистерски труд,
ја образложува оправданоста на изборот на темата итн. Елаборатот и магистерскиот труд се
изготвуваат во консултација со предметен наставник/ментор и се вреднуваат со вкупно 20 кредити.
12. Информација за продолжување на образованието
Со завршувањето на студиите од втор циклус и со стекнување на 60 кредити, студентот може да ги
продолжи студиите на трет циклус студии на универзитетите во државата и во странство.
Структурата на студиите и EКTС-бодовите создаваат услови за мобилност на студентите во текот на
студиите како во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во рамките на
универзитетите во Републиката, а и на универзитетите во светот.
13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети
Соодносот помеѓу задолжителните и изборните предмети е во согласност со важечкиот ЗВО:
60% задолжителни предмети
30% изборни предмети од Факултетот
10% изборни предмети од Универзитетот
14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
Податоците се наведени во Картата на високообразовната установа
15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма
Податоците се наведени во Картата на високообразовната установа
16. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот
циклус студии
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1. СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА
ВТОРИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
I семестар
Кредити

Часови

1. Теорија и практика на
толкувањето
2. Конференциско консекутивно
толкување 1
(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)

3

20

3

40

3. Конференциско симултано
толкување 1
(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)

3

(20/В1)
40

Елаборат за магистерски труд по
конференциско толкување

5

(20/В1)
10

Збир:

14

Задолжителни предмети

110
(70)

Кредити

Часови

Македонски јазик и култура*

3

20

Техники на бележење*

2

8

Изборен предмети од
потесната област (понуден на
вториот циклус на
Филолошкиот факултет или
на УКИМ)**
Изборен предмет од
потесната област (понуден на
вториот циклус на Филолошкиот факултет или на УКИМ)**
Збир:

3

Изборни предмети

3

11

28+

II семестар
1. Контрастивна анализа на говор и
терминологија (за Б-јазикот)

3

10

Меѓународни и национални
организации*

3

20

2. Конференциско консекутивно
толкување 2
(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)
3. Конференциско симултано
толкување 2
(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)

3

40

Интеркултурна комуникација*

2

10

3

(20/В1)
40

3

Магистерски труд по конференциско
толкување

15

Збир

Изборен предмет од
потесната област (понуден на
вториот циклус на
Филолошкиот факултет или
на УКИМ)**
Изборен предмет од
потесната област (понуден на
вториот циклус на Филолошкиот факултет или на УКИМ)**

24

(20/В1)

90
(50)

3

11

Вкупниот број кредити во академската година изнесува 60.
Студиската програма не ги содржи часовите предвидени за самостојни вежби по толкување.
* Предметите се задолжителни за потесната област.
**Предметите се избираат ако студентот избрал само А2- или само Б-јазик.

21

30+

1.1.
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ВТОРИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
I СЕМЕСТАР
Код

Наслов на предметот

Теорија и практика на толкувањето 1
Конференциско консекутивно толкување
1
(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)
Конференциско симултано толкување 1

Предавања
(часови/сем.)

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

10
0

10
40

3
3

0

(20 за В1)
40

3

0

(20 за В1)
10

5

(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)
Елаборат за магистерски труд по
конференциско толкување

Збир:

10

100
(60)

Предавања
(часови/сем.)

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

Контрастивна анализа на говор и
терминологија (за Б-јазикот)
Конференциско консекутивно толкување
2
(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или В1>А)

10

0

3

0

40

3

Конференциско симултано толкување 2

0

(20 за В1)
40

3

II СЕМЕСТАР
Код

Наслов на предметот

(А1<>А2 или А<>Б/Б1 или 1>А)
Магистерски труд по конференциско
толкување

(20 за В1)
15

Збир:

1

14

10

80
(40)

Предметот се состои од 10 часа по Теорија на толкувањето и од 10 часа по Практика на толкувањето.
22

24

1.2.
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ВТОРИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
I СЕМЕСТАР
Код

Наслов на предметот

Македонски јазик и култура 2*
Техники на бележење*
Конференциско консекутивно толкување
1 (А <> Б, Б2)
Конференциско симултано толкување 1
(А <> Б, Б2)
Конференциско консекутивно толкување
1 (В/В2 > А)
Конференциско симултано толкување 1
(В/В2 > А)
Изборен предмети од потесната област
(понуден на вториот циклус на
Филолошкиот факултет или на УКИМ)**
Изборен предмети од потесната област
(понуден на вториот циклус на
Филолошкиот факултет или на УКИМ)**
Збир

Предавања
(часови/сем.)

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

20
4
0

0
4
40

3
2
3

0

40

3

0

20

3

0

20

3
3

3

24+

11

Студиската програма не ги содржи часовите предвидени за самостојни вежи по толкување.
* Предметите се задолжителни за потесната област.
**Предметите се избираат ако студентот избрал само А2- или само Б-јазик.
II СЕМЕСТАР
Код

Наслов на предметот

Меѓународни и национални организации*
Интеркултурна комуникација*
Конференциско консекутивно толкување
2 (А <> Б, Б2)
Конференциско симултано толкување 2
(А <> Б, Б2)
Конференциско консекутивно толкување
2 (В/В2>А)
Конференциско симултано толкување 2
(В/В2>А)
Изборен предмети од потесната област
(понуден на вториот циклус на
Филолошкиот факултет или на УКИМ)**
Изборен предмети од потесната област
(понуден на вториот циклус на
Филолошкиот факултет или на УКИМ)**
Збир:

Предавања
(часови/сем.)

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

10
5
0

10
5
40

3
2
3

0

40

3

0

20

3

0

20

3
3

3

15

Студиската програма не ги содржи часовите предвидени за самостојни вежби по толкување.
* Предметите се задолжителни за потесната област.
**Предметите се избираат ако студентот избрал само А2- или само Б-јазик.

Забелешки:
2

Предметот се состои од 10 часа по македонски јазик и од 10 часа по македонска култура.
23

11

− Треба да се постигнат вкупно 60 кредити во академската година.
− Се препорачува студентот да избере два странски јазика (комбинациите се наведени во т.

1.4).

Симболот <> значи дека толкувањето (консекутивно или симултано) се одвива од
странскиот јазик на А-/А1-јазикот и обратно, а симболот > значи дека толкувањето се
одвива само од странскиот јазик на А-/А1-јазикот.
− Ако студентот избере В1-јазик, задолжително избира и В2-јазик.
− Предметите Конференциско консекутивно толкување и Конференциско симултано
толкување во секој семестар се заемно условени и неразделиви компоненти на толкувањето како
целина: Студентот секогаш ги има двата предмета за својата јазична комбинација.
− Студентот е обврзан да изработи елаборат за магистерски труд и магистерски труд по
конференциско толкување во рамките на вториот циклус студии по конференциско толкување на
тема поврзана со изборот на работните јазици.
−
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2. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА
ВТОРИОТ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
2.1.

ПРВ СЕМЕСТАР: ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

2.1.1. Предмет за сите јазици (1. сем.; задолжителен)
ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ТОЛКУВАЊЕТО

5.
6.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот покажува знаење во врска со теориите за толкување, процесот на толкување, различните
форми на толкување и стратегиите на толкување.
Поседува способност за оценување и за селекција на научни теории, методологии, алатки и општи
вештини од предметните области и за вршење анализи и изнаоѓање решенија на научна основа.

11.

Содржина на предметната програма:
Теорија: Толкувањето наспроти преведувањето (сличности и разлики). Дијахрониски осврт на
толкувањето. Поважни теории за толкувањето. Толкувањето и врските со другите дисциплини како
психолингвистиката, невролингвистиката, комуникациските проучувања итн. Видови толкување.
Процесот на толкување и подготовка за консекутивно и за симултано толкување. Меморијата во
толкувањето: поважни психолингвистички модели. Компетенции на толкувачот. Толкувањето и новите
технологии. Конференцијата како комуникацски настан. Квалитетот на толкувањето. Толкувачот и
другите учесници во комуникацијата: комуникациски компетенции и деонтолошки норми. Поимот
еквивалентност и видови еквивалентности. Општи и специфични стратегии во процесот на
толкување.
Практика: Статусот на толкувачот во минатото и денес. Толкувачки центри и толкувачка практика.
Услови и стандарди за професионално вршење на толкувачката дејност. Комуникациски вештини.
Подготовка за конференција: психофизички и оперативни предуслови (глосар, терминологија и сл.).
Професионална етика и заштитни механизми при толкувачкиот процес. Меѓународни и национални
здруженија и институции за толкувачи (AIIC, EULITA, CIUTI, BDÜ, ЗПРМ и др.)
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
10 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
10 часови
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови

1.
2.
3.
4.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
1. семестар
кредити
Д-р Силвана Симоска, редовен професор
Д-р Никодиновска Радица, редовен професор
Д-р Емина Авдиќ, вонреден професор

17.2.

Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

10 бодови

17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа

10 бодови
10 бодови
25

3

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Никодиновска
Дидактика и
Радица
евалуација на превод

22.2

2.

Симоска
Силвана

3.

Емина Авдиќ

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Симоска
Силвана

2.
3.

АрсоваНиколиќ,Лидија
Gile, Daniel

4.

Kittel, Harald et
al. (eds.)

5.

Pöchhacker,
Franz

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Македонски
Евалуација / самоевалуација

„Преведувањето
наспрема
толкувањето:
теоретски пристапи и
дидактички
последици„
Die Rolle des
Dolmetschers im
transkulturellen Dialog

Наслов
„Толкувањето како
професија – во
минатото и денес„
Преведување.
теорија и практика
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator
Training.
Übersetzung –
Translation –
Traduction: An
International
Handbook of
Translation Studies
(Handbooks of
Linguistics and
Communication
Science). Vol. 1, 2,
Introducing Interpreting
Studies
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Издавач
Филолошки
факултет „Блаже
Конески“
Годишен зборник на
Филолошкиот
факултет „Блаже
Конески“,кн. 30, 121132. – Скопје
In: Kučiš, Vlasta
(Hrsg.):
Transkulturalität im
mehrsprachigen
Dialog. Hamburg: Dr.
Kovač, in
Zusammenarbeit mit
dem Europäischen
Parlament,
Luxemburg. 309–
318.
Издавач
Годишен зборник на
Филолошкиот
факултет „Блаже
Конески“ , кн. 35,
141-152.
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
Amsterdam &
Philadelphia: John
Benjamins Publishing
Company.
Berlin/New York: de
Gruyter.

Routledge.

Година

2004/2005

2017

Година
2009

1999
1995

2004

2003.

2.1.2. Предмети за англиски јазик (1. сем.; задолжителни)
КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување на говори во траење до 3 минути од изворниот јазик на македонски јазик и
обратно.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и меморијата на
студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на техниките на бележење
со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици,
развивање на рационален систем на скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати
елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и
неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот
говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, вонреден професор
Д-р Татјана Панова-Игњатовиќ, вонреден профеор
Д-р Милан Дамјаноски, доцент

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

до 50 бода
27

5 (пет)

(F)

19.
20.
21
22.

од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Англиски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for
Consecutive
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones, Roderick Conference Interpreting
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercises
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg
zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch, D. Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на говори Speech Repository,
на ГД за
http://www.multilinguals
толкување
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Heidelberg: Julius
Groos

Година
2002

2002
2005

Година
1995

1989

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,
Paris: Minard

1975

München: ludicium

2002

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и
др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за
симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и
меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат да толкуваат
симултано 10 минути во кабина.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, вонреден професор
Д-р Милан Дамјаноски, доцент
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing), временска
дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам, толкување
и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на специфични
теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно говорење,
толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
20 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Англиски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Seleskovitch, D
Pédagogie raisonnée
/ Lederer, M.
de l’interprétation

22.2

2.

Jones, Roderick

3.

Nolan, James

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Gile, D.,

2.

Setton, R. and
Dawrant, A.

3.

Hendricks, P.

4.

Mikkelson, H.,
Jourdenais, R.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

Conference Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercises
Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Conference
Interpreting: A
Complete Course
Simultaneous
Interpreting: a Practice
book
The Routledge
Handbook of
InterpretingSpeech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository
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Издавач
Didier erudition
Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Amsterdam: John
Benjamin’s Publishing
Company
London: Longman

London: Routledge

Година
1989

2002
2005

Година
1995

2016

1971

2015

2.1.3. Предмети за германски јазик (1. сем.; задолжителни)
КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување вештина за консекутивно толкување од германски на македонски јазик и обратно: прецизно
пренесување на содржината оригиналниот говор, користејќи соодветна општа лексика и терминологија.
Развивање на концентрацијата и на меморијата. Аналитичко слушање и способност за синтеза. Постепена
примена на техниките на бележење. Способност за толкување говор од германски јазик на македонски и
обратно во траење до 3 минути.
Увежбување на презентацијата, визуелен контакт, поделба на вниманието.

11.

Содржина на предметната програма:
Консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и на меморијата на македонски, а потоа на
странскиот јазик; анализа и синтеза; консекутивно толкување општи и поедноставни, а потоа сложени
говори на актуелни теми; постепено воведување на техниките на бележење; систем на вертикалност,
хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници и знаци;
бележење сврзници, негација, истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и на неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на
презентацијата при толкувањето.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.
20.
21

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
1. семестар
кредити
Д-р Емилија Бојковска, редовен професор
Д-р Зорица Николовска, редовен професор
Д-р Силвана Симоска, редовен професор
Д-р Емина Авдиќ, вонреден професор

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација
30

3

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
1.
Kautz, U.

22.2

2.

Gile, D.

3.

Jones, R.

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Jones, R.
2.

Seleskovitch, D.

3.

Matyssek,
Heinz

Наслов
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Basic Concepts and
Models of Interpreter
and Translator Training
Conference Interpreting
Explained

Издавач
Müchen: Iudicium

Наслов
Conference Interpreting
Explained
Der Konferenzdolmetscher, Sprache
und Kommunikation
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher

Издавач
Manchester:
St. Jerome
Heidelberg: Gross

Година
2002

Amsterdam:
Benjamin‘s Publishing
Company
Manchester:
St. Jerome

1995

2002
Година
2002

Tübingen: Gross

1988

2006

4.
5.

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно,
како и за активно слушање, анализирање, синтетизирање, преформулирале на јазикот цел,
антиципирање и сл. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на
техниката за симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на
национални и меѓународни конференции, дебати, семинари и сл. Студентите треба да се оспособат да
толкуваат симултано 10 минути во кабина.

11.

Содржина на предметната програма:

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
1. семестар
кредити
Д-р Силвана Симоска, редовен професор
Д-р Емилија Бојковска, редовен професор
Д-р Емина Авдиќ, вонреден професор

3

Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабината, толкување на пишуван текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
12.
13.
14.
15.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби
40 (20) часови
(лабораториски,аудиториски
31

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

16.1
16.2
16.3

19.
20.
21
22.

10 часови
10 часови
30 (50) часови

70 бодови
10 бодови

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

), семинари, тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Германски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература (до три)
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
2.
Gile, D.
Basic Concepts and
Models of Interpreter
and Translator Training
3.
Jones, R.
Conference Interpreting
Explained
22.2
Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
1.
2.
3.
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Издавач
Müchen: Iudicium

Година
2002

Amsterdam:
Benjamin‘s Publishing
Company
Manchester:
St. Jerome

1995

Издавач

Година

2002

2.1.4. Предмети за италијански јазик (1. сем.; задолжителни)

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
1. семестар
кредити
Д-р Радица Никодиновска, редовен професор

3

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се оспособат да толкуваат консекутивно од италијански на македонски јазик, прецизно да ја
репродуцираат содржината на оригиналните говори користејќи соодветна терминологија и регистер.
Развивање на концентрацијата и меморијата . Постепена примена на техниките на бележење. Способност
за толкување од италијански јазик на македонски и обратно на говор во траење до 3 минути.

11.

Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и меморијата на
студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на техниките на бележење
со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици,
развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати
елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и
неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот
говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.
20.
21

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација
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22.

Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
1.
Falbo, C.,
Russo,
М., Straniero,
F., (a cura di)
2.

22.2

Lasorsa
Antonella
3.
Claudio
Bendazzoli
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Alessandra
Riccardi
2.
Dennis Cokely
3.

Maurizio Viezzi

4.

база на говори
на ГД за
толкување

Наслов
Interpretazione
simultanea e
consecutiva. Problemi teorici e
metodologie
didattiche
Manuale di teoria
dell'Interpretazione consecutiva
Testi e contesti
dell’interpretazione di conferenza

Издавач
Hoepli, Milano

Година
1999

Piccin – Nuova libreria

1995

Edizioni asterisco

2010

Наслов
Dalla traduzione
all’interpretazione
Il processo di interpretazione.
Un modello sociolinguistico
Aspetti della qualità
dell’interpretazione, in AA.VV.,
Interpretazione
simultanea e consecutiva.
Problemi teorici e metodologie
didattiche.
Speech Repository,
http://www.multilingualspeeches.t
v/scic/portal/speech_repository

Издавач
Edizioni universitarie di
Lettere Economia Diritto
Edizioni Kappa, 2002

Година
2003

Hoepli

1999

2002

5.

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се оспособат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирање на јазикот цел, антиципирање, и
др.
Студентите правилно да ја користат техниката за симултано толкување (кабина) и да се подготвуваат за
учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции, дебати, семинари и слично.
Студентите се способни да толкуваат симултано 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing), временска
дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам, толкување
и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на специфични
теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно говорење,
толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови

11.

12.
13.
14.
15.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
1. семестар
кредити
Д-р Радица Никодиновска, редовен професор
Д-р Лучана Гуидо-Шремпф, вонреден професор
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3

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

16.1
16.2
16.3

аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

70 бодови
10 бодови

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Falbo, C.,
Interpretazione
Russo,
simultanea e
М., Straniero,
consecutiva. Problemi teorici e
F., (a cura di)
metodologie
didattiche
2.
Lasorsa
Manuale di teoria
Antonella
dell'Interpretazione consecutiva
3.
Bendazzoli
Testi e contesti dell’interpretazione
Claudio
di conferenza
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Riccardi
Dalla traduzione all’interpretazione
Alessandra
2.
Cokely Dennis
Il processo di interpretazione.
Un modello sociolinguistico
3.
Viezzi Maurizio
Aspetti della qualità
dell’interpretazione, in AA.VV.,
Interpretazione
simultanea e consecutiva. Problemi
teorici e metodologie didattiche.
4.

база на говори
на ГД за
толкување

10 часови
10 часови
30 (50) часови

Speech Repository,
http://www.multilingualspeeches.tv/
scic/portal/speech_repository

5.
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Издавач
Hoepli, Milano

Година
1999

Piccin – Nuova libreria

1995

Edizioni asterisco

2010

Издавач
Edizioni universitarie di
Lettere Economia Diritto
Edizioni Kappa, 2002

Година
2003

Hoepli

1999

2002

2.1.5. Предмети за руски јазик (1. сем.; задолжителни)
КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ
ОД МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА РУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД РУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот
јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори,
користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање
на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на
јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и меморијата
на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на техниките на
бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и
синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на
сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата
на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикалност, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на
истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на
автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на
репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор
М-р Екатерина Терзијоска, виш лектор

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.
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до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода

5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19.
20.
21
22.

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Руски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Аликина, Е.В
Введение в теорию и
Москва: Восточная
практику устного
книга
последовательного
перевода
2.
Алексеева, И.
Профессиональ С.-Петербург.
С.
ный
тренинг
переводчика
3.
Алексеева, И.С. Устный перевод речей
С.-Петербург
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
О. В.
Комплекс упражнений для Веснік МДПУ імя І.
Железнякова
обучения студентов
П. Шамякіна. №1
старших курсов языкового (38).
вуза устному
последовательному
переводу
2.
Фирстов М. С.
Порядок операций при
Вестник МГЛУ. 2
последовательном
№588.
переводе и необходимые
специфические
компетенции
3.
Алексеева И. С. Транслатологическая
Вестник Северного
типологияи типичные
(Арктического)
ошибки русского
федерального
перевода
университета. №6.

Година
2010

2004

2006
Година
2013

2010

2014

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА РУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД РУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно,
како и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел,
антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на
техниката за симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на
национални и меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се
оспособат да толкуваат симултано 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing), временска
истанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам,
толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на
специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно
говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови

11.

12.
13.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор
М-р Екатерина Терзијоска, виш лектор
/
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14.
15.

Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности

15.1
15.2

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

16.1
16.2
16.3

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

19.
20.
21
22.

10 бодови

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Руски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Чернов Г.В.
Теория и практика
синхронного перевода
2.
Латышев, Л. К.
Технология перевода
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Зубанова И.В.
Синхронный перевод:
как это делается?
Психолингвистические
модели
функционирования
памяти при
синхронном переводе

3.

Вьюнова Е.К:

4.

Усачева А. Н.
,Шовгенина Е.
А.

10 часови
10 часови
30 (50) часови

70 бодови

17.3.
17.4.
18.

40 (20) часови

Использование
переводческих
стратегий на
начальном этапе
становления навыка
синхронного перевода
Лингвокогнитивные
проблемы конференцперевода
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ЛКИ

Издавач

Година
2007

Москва
Multilingual Matters

2007
2005

Издавач
МГЛУ, 1 (33)

Година
2012

Вестник Балтийского
федерального
университета им. И.
Канта. Серия:
Филология,
педагогика,
психология.№2.

2007

Вопросы теории и
практики
Тамбов: Грамота, №
10 (52)

2015

Вестник ВолГУ.
Серия 2:
Языкознание.

2012

2.1.6. Предмети за словенечки јазик (1. сем.; задолжителни)
КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и на
меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на
графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно
толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во
ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори;
усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од словенечки јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

до 50 бода
од 51 до 60 бода
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5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
консекутивно толкување од македонски јазик (А/А1) на
словенечки јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
словенечки јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Словенечки и македонски
Евалуација / самоевалуација

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for
Consecutive
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones, Roderick Conference Interpreting
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg
zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch, D. Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на говори Speech Repository,
на ГД за
http://www.multilinguals
толкување
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Heidelberg: Julius
Groos

Година
2002

2002
2005

Година
1995

1989

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,
Paris: Minard

1975

München: ludicium

2002

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско симултано толкување
од македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од словенечки јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
40

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и
др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за
симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и
меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат да толкуваат
симултано до 30 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, успешно преформулирале на изворниот говор во јазикот цел,
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам,
толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на
специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно
говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Seleskovitch, D
Pédagogie raisonnée
/ Lederer, M.
de l’interprétation

17.3.
17.4.

22.2

2.

Jones, Roderick

3.

Nolan, James

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Gile, D.,

2.

Falbo, C. /
Russo, M. /

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
симултано толкување од македонски јазик (А/А1) на
словенечки јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
словенечки јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Словенечки и македонски
Евалуација / самоевалуација

Conference Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices
Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Interpretacione
simultanea e
41

Издавач
Didier erudition
Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Editore Ulrico Hoepli
Milano

Година
1989

2002
2005

Година
1995

1999

3.

Straniero
Sergio, F.
Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

consecutiva
Simultaneous
Interpreting: a Practice
book
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

42

London: Longman

1971

München: ludicium

2002

2.1.7. Предмети за француски јазик (1. сем. задолжителни)
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување говори од изворниот јазик на македонски јазик и обратно во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и меморијата на
студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на техниките на бележење
со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици,
развивање на рационален систем на скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати
елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и
неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот
говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
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5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)

(F)
(E)
(D)
(C)

19.
20.
21
22.

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Француски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for Consecutive
Interpreting: A Short Course
2.
Jones Roderick
Conference Interpreting Explained
3.
Nolan, James
Interpretation: Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, Daniel
Basic Concepts and Models for
Interpreter and Translator
Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg zur
sprachunabhängigen Notation.
3.
Seleskovitch, D. Langage, langue et mémoire.
Etude de la prise de note en
interprétation consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und Dolmetschens
5.
база на говори Speech Repository,
на ГД за
http://www.multilingualspeeches.t
толкување
v/scic/portal/speech_repository

Издавач
Saint Jerome
Publications
Manchester: St. Jeromе
Multilingual Matters

Година
2002

Издавач
Amsterdam: Benjamin’s
Publishing Company

Година
1995

Heidelberg: Julius Groos

1989

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,
Paris: Minard
München: ludicium

1975

2002
2005

2002

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 1 ИЛИ ОД ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 1

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и
др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за
симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и
меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат да толкуваат
симултано 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing), временска
дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам, толкување
и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на специфични
теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно говорење,
толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава

11.

12.
13.
14.
15.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Маргарита Велевска, редовен професор
Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор
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15.2

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

16.1
16.2
16.3

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

19.
20.
21
22.

10 бодови

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Француски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Seleskovitch, D
Pédagogie raisonnée
/ Lederer, M.
de l’interprétation

22.2

2.

Jones, Roderick

3.

Nolan, James

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Gile, Daniel

2.

3.

Falbo, C. /
Russo, M. /
Straniero
Sergio, F.
Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

10 часови
10 часови
30 (50) часови

70 бодови

17.3.
17.4.
18.

40 (20) часови

Conference Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Издавач
Didier erudition
Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Година
1989

2002
2005

Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Interpretacione
simultanea e
consecutive

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Editore Ulrico Hoepli
Milano

Simultaneous
Interpreting: a Practice
book
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

London: Longman

1971

München: ludicium

2002
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Година
1995

1999

2.2.

ПРВ СЕМЕСТАР: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

2.2.1. Предмети за сите јазици (1. сем.; изборни)
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КУЛТУРА

5.
6.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Правилна употреба на современиот македонски стандарден јазик, на особеностите на усното изразување
(културниот идиом на современиот македонски стандарден јазик), градење на коректен и функционален
текст на македонски јазик, како и запознавање со особеностите на македонскиот народ и на неговиот јазик
и култура (книжевност, уметност, медиуми и сл.). Запознавање и усвојување на културно-цивилизациските
особености на почвата на Македонија.
Содржина на предметната програма:
Македонски јазик: Фонетскиот систем на современиот македонски стандарден јазик (правилен изговор).
Совладување на акцентскиот систем на современиот македонски стандарден јазик (понатаму СМСЈ).
Акцент. Акцентски целости и клитички изрази. Зборовен и синтагматски акцент (тема и рема на исказот).
Интонација на реченицата. Интонациска структура на текстот. Основни правописни принципи на СМСЈ (со
посебен осврт врз разликите меѓу изговорот - зборувањето и пишувањето). Основи на усното и на
писменото лекторирање во СМСЈ. Специфични морфолошки/граматики категории на македонски јазик во
однос на другите јазици: членот и неговата употреба во текстот (категоријата на определеност), начин на
градење на именската синтагма/група. Продуктивни зборообразувачки модели кај именските и кај
глаголските зборови. Морфологија на глаголските форми и нивната употреба во текстот (морфосинтакса).
Начини на градење на простата и на сложената реченица. Редот на зборовите. Тематско-рематска
структура на печеницата. Стратификација на лексичкиот систем и соодветна употреба на лексичките
единици во текстот. Фразеолошки средства, фразеолошки изрази. Лексикографија – типови реченици.
Специфики и анализа на македонскиот текст. Средства за кохезија на текстот во СМСЈ. Сврзувачки
средства во реченицата и текстот на СМСЈ. Начини на изразување на модалноста. Стилски фигури
(метафора и метонимија) и нивната употреба во текстот. Номинализација и универбизација.
Функционални стилови. Употреба на реторичките средства во СМСЈ.
Македонска култура: Преглед на теориите на културата и цивилизацијата.Културни циклуси.Култ,обред и
ритуал-теорија на жртвениот обред врз примери од македобнското културно наследство.Обележјата на
културите на Исток и на Запад-древни цивилизации.Културата на почвата на Македонија-древна
Македонија.Култура,мит,уметност.Колективното несвесно и архетиповите.Мит,литература и
култура,демитологизација и ремитологизација во балканскиот/македонскиот културен ареал.
Појавата на словенската писменост во Македонија.Словенските првопросветители-свв.Кирил и Методиј и
нивните ученици и следбеници од групата на Седмочислениците.Ракописната и илуминаторската
традиција во Македонија.Охридскиот книжевен центар како духовен и скрипторски центар.
Фрескоживописот и иконографијата по македонските цркви и манастири.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
20 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

1.
2.
3.
4.

11.

12.
13.
14.
15.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
1. семестар
кредити
Д-р Томислав Треневски, редовен професор (македонски
јазик)
Д-р Лидија Аризанковска, редовен професор (македонски
јазик)
Д-р Станислава Сташа Тофоска, вонреден професор
(македонски јазик)
Д-р Добрила Миловска, редовен професор (македонска
култура)
Д-р Симон Саздов, редовен професор (македонски јазик)
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16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

16.1
16.2
16.3

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

10 часови
10 часови
50 часови
80 бодови

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Конески, Б.
Граматика на македонскиот
литературен јазик
2.
МиноваСинтакса на македонскиот
Ѓуркова, Л.
стандарден јазик
3.
МиноваСврзувачки средства во
Ѓуркова, Л.
македонскиот јазик
4.
МиноваСтилистика на современиот
Ѓуркова, Л.
македонски јазик
5.
Миловска,
Панонски легенди
Д./Таковски, Ј.
6.
Миловска, Д.
Житија на жени-светици
7.
Пирузе, В.
Мит-приказна
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Марковска, С. / Антропологија – зборник
Симоновска,
текстови
С., С.
2.
Гирц, , К.
Толкување на културите
3.
Миловска, Д.
Древни ризници
4.
Конески, К.
Правописен речник на
македонскиот литературен јазик
5.
Конески, К.
Зборообразувањето во
современиот македонски јазик
6.
Корубин, Б.
Јазикот наш денешен, кн. 1-5
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Македонски
Евалуација / самоевалуација

Паноска, Р.
Спасов, Љ. /
Савицка, И.

Современ македонски јазик
Фонологија на македонскиот
стандарден јазик
Билтен на Одборот за
изработување на македонска
терминологија

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Издавач
Скопје: Култура

Година
1967

Скопје: Радинг

1995

Скопје: Детска
радост
Скопје: Магор

1997

Каприкорнус

2001

Зојдер
Просветно дело

2001
2004

Издавач
Филозофски
факултет

Година
1999

Мисла
Каприкорнус
Скопје: Просветно
дело
Скопје: Бона

2007
2009
1999

Скопје: Студентски
збор
Скопје
Скопје: Детска
радост
Скопје: МАНУ

1980

2003

1995

1987
1991

ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
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7.

Број на ЕКТС

2

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

1. семестар
кредити
Наставник
Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат да ги применуваат техниките на бележење за консекутивно толкување.
Компетенции:
1. Подобрување на концентрацијата и на меморијата.
2. Совладување и примена на техниките за бележење.
3. Способност за анализа и за синтеза на различни видови говори.
4. Способност за симболизирање.
5. Способност за говорење пред јавност.
6. Совладување на етички и на деонтолошки правила на однесување.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на
графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; систем на
вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици наспроти второстепените текстуални единици,
развивање на рационален систем на скратеници, симболизирање на сврзници / конектори, на негација, на
истакнати елементи во говорот, градење на систем на симболи, увид во неопходните елементи што мора
студентите да ги бележат, и др.; бележење и пренесување на ставот на говорникот; усовршување на
дикцијата и артикулирањето со цел успешно толкување пред јавност; увид во кохезијата и кохерентноста
на говорот, итн.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
4 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
4 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
32 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for
Consecutive
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones Roderick
Conference Interpreting
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
48

Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester: St.
Jeromе
Multilingual Matters

Година
2002

2002
2005

Ред.број
1.

Автор
Gile, Daniel

2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch, D.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg
zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Heidelberg: Julius
Groos

Година
1995

1989

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,
Paris: Minard

1975

München: ludicium

2002

2.2.2. Предмети од Филолошкиот факултет или од УКИМ
Ако студентот избрал само А2- или само Б-јазик (т. е. ако има вкупно два работни јазика, од кои едниот е
секогаш македонскиот), тогаш избира уште два изборни предмета на вториот циклус студии понудени од
Филолошкиот факултет или од УКИМ (в. т. 2.).
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2.3.

ВТОР СЕМЕСТАР: ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

2.3.1. Предмети за англиски јазик (2. сем.; задолжителни)
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОР И
ТЕРМИНОЛОГИЈА (АНГЛИСКИ ЈАЗИК)
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, вонреден професор

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е идните конференциски толкувачи да стекнат свесност за сличностите и за разликите на
јазичните структури во англискиот и воммакедонскиот јазик и критички да размислуваат за начинот на
кој се толкуваат одредени јазични структури во двата јазика. По пат на контрастирање и компарација се
истражуваат значенски единици што се потенцијални проблеми при толкувањето. Имајќи предвид
дека контрастивната анализа претставува спој помеѓу теоријата и практиката, целта е идните толкувачи
да ја користат контрастивната анализа како поткрепа при толкувањето од македонски на англиски јазик
и обратно и да донесуваат правилни решенија во практикувањето на својата професија.

11.

Содржина на предметната програма:
Основните начела и аналитички техники при контрастирање на јазични структури. Почнувајќи од
преводната еквиваленција на зборовно „микрониво“ до „макрониво“ на текст; прагматска
еквиваленција, кохеренција и кохезија. Осврт на современите контрастивни проучувања - контрастивна
текстуална лингвистика, меѓукултурна прагматика. Се истражуваат спонтани јазични структури во
контекст, а не јазикот како апстрактен систем. Се контрастираат зборови, изрази и граматички структури
што го сочинуваат текстот како значенска единица. Јазичните модели на контрастирање согласно со
терминолошките стручни финеси од економијата, правото, меѓународните односи во англискиот и
македонскиот јазик. Терминолошки полиња фокусирани врз бизнис-комуникациската, техничката,
политичката, економската, образовната терминологија. Прагматски осврт кон англискиот и македонскиот
јазик со црпење материјали од текстови и говори од одредена област.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
10 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

13.
14.
15.

16.

17.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
17.3.
17.4.

18.

10 бодови
10 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
50

5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)

(F)
(E)
(D)
(C)
(B)

19.
20.
21
22.

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услови за потпис и полагање на завршен
Запишан предмет и редовност во наставата
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Англиски и македонски
Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература (до три)
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
In Other Words. A
1.
Baker, M.
Routledge: London and
1992
Coursebook on
New York.
Translation.
Discourse and the
2.
Hatim, B. and
London and New York:
1990
Translator
Mason, I.
Longman.
Interlingual and
3.
House, J. and
Tubingen: Gunter Narr
1986
Intercultural
S. Blum-Kulka
Communication:
Discourse and
Cognition in
Translation and SLA
Studies.
22.2 Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
Contrastive Functional Amsterdam/Philadelphia: 1998
1.
Chesterman A.
Analysis
John Benjamins.
Cohesion in English
2.
Halliday, M.
London and New York:
1976
and Hasan, R.
Longman
Contrasting
3.
Krzeszowski,
Berlin: Mouton.
1990
Languages. The
Tomasz P.
Scope of Contrastive
Linguistics.

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:

11.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, вонреден професор
Д-р Татјана Панова-Игњатовиќ, вонреден профеор
Д-р Милан Дамјаноски, доцент
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на англиски јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од англиски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на
графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно
толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во
ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори;
усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for
Consecutive
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones, Roderick Conference Interpreting
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercises
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg
zur
sprachunabhängigen

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
консекутивно толкување од македонски јазик (А/А1) на
англиски јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од англиски
јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1; редовност во
наставата
Англиски и македонски
Евалуација / самоевалуација
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Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Heidelberg: Julius
Groos

Година
2002

2002
2005

Година
1995

1989

3.

Seleskovitch, D.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,
Paris: Minard

1975

München: ludicium

2002

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и
др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за
симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и
меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкуваат до 30 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, успешно преформулирање на изворниот говор во јазикот цел,
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам,
толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на
специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно
говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.3.
17.4.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, вонреден професор
Д-р Милан Дамјаноски, доцент
Ислушан предмет: Конференциско симултано толкување
од македонски јазик (А/А1) на англиски јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од англиски јазик (В/В1/В2) на македонски
јазик (А) 1

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска

10 бодови
10 бодови
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18.

работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Seleskovitch, D
Pédagogie raisonnée
/ Lederer, M.
de l’interprétation

22.2

2.

Jones, Roderick

3.

Nolan, James

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Gile, D.,

2.

Setton, R. and
Dawrant, A.

3.

Hendricks, P.

4.

Mikkelson, H.,
Jourdenais, R.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
симултано толкување од македонски јазик (А/А1) на
англиски јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од англиски
јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1; редовност во
наставата
Англиски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Conference Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercises
Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Conference
Interpreting: A
Complete Course
Simultaneous
Interpreting: a Practice
book
The Routledge
Handbook of
InterpretingSpeech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository
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Издавач
Didier erudition
Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Amsterdam: John
Benjamin’s Publishing
Company
London: Longman

London: Routledge

Година
1989

2002
2005

Година
1995

2016

1971

2015

2.3.2. Предмети за германски јазик (2. сем.; задолжителни)
КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОР И
ТЕРМИНОЛОГИЈА (ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК)

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преглед на усното искажување и толкување на повеќе јазици, посебно во јазиците на специјалноста.
Притоа се согледуваат сличностите и разликите меѓу терминологијата во македонскиот и во германскиот
дискурс.

11.

Содржина на предметната програма:
Дихотомија меѓу јазикот и говорот (дискурсот). Јазични модели на контрастирање на говорот (дискурсот)
врз пример на стручниот јазик на економијата/правото/политичките науки/ меѓународните односи,
медицината и др. Трагање по еквивалентни форми, сличности и разлики. Концептот за еквиваленцијата
според Каде. Контрастирање на семантички полиња: прототипи, реалии. Зборообразувачки модели
наспрема синтаксички алтернативи. Заемки и лажни парови. Науката за терминологијата како
интердисциплинарна и трансдисциплинарна наука. Виенска школа: Општата теорија за терминологијата
според Вистер. Дескриптивна и прескриптивна терминологија. Терминолошко и јазично планирање.
Терминологија и документација.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2
Вежби
(лабораториски,аудиториски)
, семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
20 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2. семестар
кредити
Проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
-

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Германски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература (до три)
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Симоска
Контрастивни
Силвана
проучувања: Сложени
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Издавач
Скопје: Филолошки
факултет „Блаже

Година
2010

3

22.2

2.

SIMOSKA,
Silvana

3.

Budin, Gerhard/
Oeser, Erhard
et al.

именки во
германскиот и во
македонскиот јазик
„Deutschmazedonische Näheund Distanzverhältnisse.
Eine diskursanalytische
Betrachtung des
Lehnguts im
Mazedonischen”
Terminologiearbeit und
Terminologieregelung

Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Cruse, Alan
Lexikologie Lexicology.
D. et al.
Ein internationals
(Hrsg./ed.)
Handbuch zur Natur
und Struktur von
Wörtern und
Wortschätzen. 2. Hb.,
An International
Handbook on the
Nature and Structure of
Words and
Vocabularies.
2.
3.

Конески“
In: Marina Petrović
Jülich / Nikola Vujčić
(Hrsg.) Nähe und
Distanz in Sprache,
Literatur und Kultur.
Kragujevac: FILUM,
131-140.
In: Fachsprachen
Languages for Special
Purposes. Ein
internationales
Handbuch zur
Fachsprachenforschu
ng und
Terminologiewissensc
haft. An International
Handbook of SpecialLanguage and
Terminology
Research, 2. Hb./Vol.
2, S./p. 2171-2244
Издавач
Berlin/New York: de
Gruyter

2016

1998

Година
2005

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Емилија Бојковска, редовен професор
Д-р Зорица Николовска, редовен професор
Д-р Силвана Симоска, редовен професор
Д-р Емина Авдиќ, вонреден професор
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на германски јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од германски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Унапредување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и на
меморијата; анализа и синтеза; систем на вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици,
развивање на рационален систем на скратеници, бележење сврзници, негација, истакнати елементи во
говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на презентацијата.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
2.
Gile, D.
Basic Concepts and
Models of Interpreter
and Translator Training
3.
Jones, R.
Conference Interpreting
Explained
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Jones, R.
Conference Interpreting
Explained
2.
Seleskovitch, D. Der Konferenzdolmetscher, Sprache

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
консекутивно толкување од македонски јазик (А/А1) на
италијански јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
италијански јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација
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Издавач
Müchen: Iudicium

Amsterdam:
Benjamin‘s Publishing
Company
Manchester:
St. Jerome
Издавач
Manchester:
St. Jerome
Heidelberg: Gross

Година
2002

1995

2002
Година
2002
1988

3.

Matyssek,
Heinz

und Kommunikation
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher

Tübingen: Gross

2006

4.
5

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно,
како и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел,
антиципирање и др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на
техниката за симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на
национални и меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат
да толкуваат симултано до 30 минути во кабина.

11.

Содржина на предметната програма:

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Силвана Симоска, редовен професор
Д-р Емилија Бојковска, редовен професор
Д-р Емина Авдиќ, вонреден професор
Ислушан предмет: Конференциско симултано толкување
од македонски јазик (А/А1) на германски јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од германски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1

Совладување на симултаното толкување, успешно преформулирале на изворниот говор во јазикот цел,
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена
тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и
дебати
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби
40 (20) часови
(лабораториски,аудиториски
), семинари, тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато10 бодови
риски/аудиториски вежби
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

до 50 бода
од 51 до 60 бода
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5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
симултано толкување од македонски јазик (А/А1) на
германски јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
германски јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Германски и македонски
Евалуација / самоевалуација

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература (до три)
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
2.
Gile, D.
Basic Concepts and
Models of Interpreter
and Translator Training
3.
Jones, R.
Conference Interpreting
Explained
22.2
Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
1.
2.
3.

59

Издавач
Müchen: Iudicium

Година
2002

Amsterdam:
Benjamin‘s Publishing
Company
Manchester:
St. Jerome

1995

Издавач

Година

2002

2.3.3. Предмети за италијански јазик (2. сем.; задолжителни)
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОР И
ТЕРМИНОЛОГИЈА (ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК)
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2. семестар
кредити
Д-р Лучана Гуидо-Шремпф, вонреден професор

3

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е откривање на сличностите и разликите меѓу италијанскиот и македонскиот
јазик и по можност споредување со другите јазици.
Преглед на усното искажување и толкување на повеќе јазици, посебно во јазикот/јазиците на
специјалноста и македонскиот јазик

11.

Содржина на предметната програма:
Дихотомија меѓу јазикот и говорот; прагматска примена на модерните европски јазици; интонацијата во
толкувањето; особености на спонтаниот исказ; интонативни јазични карактеристики; јазични модели на
контрастирање согласно со терминолошките стручни финеси од економијата/правото/политичките
науки/меѓународните односи меѓу јазиците. Трагање по еквилантни форми; сличности и разлики.
Терминолошки полиња фокусирани врз: медиумска, бизнис-комуникациска, техничка, правна,
политичка, економска, спортска, медициснска, туристичка, образовна, уметничка терминологија.
Прагматски синтаксичко-семантички осврт кон италијанскиот и македонскиот јазик, нивна практична
примена со црпење материјал од текстови и говори од одредена област и снимени говори.
Толкување, контрастирање и анализа во повеќе јазични насоки со нагласка на повеќејазичноста.
Контрастивна анализа со фокус врз аспектот во македонскиот и во италијанскиот јазик преку анализа и
толкување на македонски и на италијански.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
20 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

13.
14.
15.

16.

17.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература (до три)
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22.1

Ред.број
1.

Автор
Adornetti, I.

2.

22.2

Наслов
Pragmatica del discorso e della
conversazione. Una prospettiva
cognitiva.
Analizzare e correggere gli errori

Cattana, A.,
Nesci, M.
3.
Danesi, M., Di
L’analisi contrastiva per l’insegnamento
Pietro, R.
della seconda lingua
Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
1.
2.
3.

Издавач
Corisco, Unilibro

Година
2015

Guerra edizioni,
Perugia
Armando edizioni,
Roma

2004

Издавач

2001
Година

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и меморијата на
студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи
на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите
карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикалност,
хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници,
симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на
вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на
дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Радица Никодиновска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на италијански јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од италијански јазик (В/В1/В2)
на македонски јазик (А) 1
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16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

Самостојни задачи
Домашно учење

70 бодови
10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Falbo, C.,
Interpretazione
Russo,
simultanea e
М., Straniero,
consecutiva. Problemi teorici e
F., (a cura di)
metodologie
didattiche
2.
Lasorsa
Manuale di teoria dell'Interpretazione
Antonella
consecutiva
3.
Bendazzoli
Testi e contesti dell’interpretazione di
Claudio
conferenza
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Riccardi
Dalla traduzione all’interpretazione
Alessandra

17.3.
17.4.

2.

Cokely Dennis

3.

Viezzi Maurizio

4.

база на говори
на ГД за
толкување

10 часови
30 (50) часови

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
консекутивно толкување од македонски јазик (А/А1) на
италијански јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
италијански јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација

Il processo di interpretazione.
Un modello sociolinguistico
Aspetti della qualità
dell’interpretazione, in AA.VV.,
Interpretazione
simultanea e consecutiva. Problemi
teorici e metodologie didattiche.

Издавач
Hoepli, Milano

Година
1999

Piccin – Nuova libreria

1995

Edizioni asterisco

2010

Издавач
Edizioni universitarie di
Lettere Economia
Diritto
Edizioni Kappa, 2002

Година
2003

Hoepli

1999

2002

5

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
2. семестар
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7.

Број на ЕКТС
кредити

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се оспособат за симултано толкување од македонски на италијански јазик и обратно;
активно да слушаат, анализираат, синтетизираате, преформулираат, антиципираат др.;
да ја владеат техниката за симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на
толкувач на национални и меѓународни конференции, дебати, семинари и слично; да се оспособат да
толкуваат симултано до 30 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, преформулирање на изворниот говор во јазикот цел, временска
дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам, толкување
и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на специфични
теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно говорење,
толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Д-р Радица Никодиновска, редовен професор
Д-р Лучана Гуидо-Шремпф, вонреден професор
Ислушан предмет: Конференциско симултано толкување
од македонски јазик (А/А1) на италијански јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од италијански јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Falbo, C.,
Interpretazione
Russo,
simultanea e
М., Straniero,
consecutiva. Problemi
F., (a cura di)
teorici e metodologie
didattiche
2.
Lasorsa
Manuale di teoria
Antonella
dell'Interpretazione
consecutiva
3.
Bendazzoli
Testi e contesti
Claudio
dell’interpretazione di
conferenza

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
симултано толкување од македонски јазик (А/А1) на
италијански јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
итлијански јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Италијански и македонски
Евалуација / самоевалуација
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Издавач
Hoepli, Milano

1999

Година

Piccin – Nuova libreria

1995

Edizioni asterisco

2010

22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Riccardi
Alessandra
2.

Cokely Dennis

3.

Viezzi Maurizio

4.

база на говори
на ГД за
толкување

Наслов
Dalla traduzione
all’interpretazione
Il processo di
interpretazione.
Un modello
sociolinguistico
Aspetti della qualità
dell’interpretazione, in
AA.VV.,
Interpretazione
simultanea e
consecutiva. Problemi
teorici e metodologie
didattiche.
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

5

64

Издавач
Edizioni universitarie
di Lettere Economia
Diritto
Edizioni Kappa, 2002

Hoepli

Година
2003

2002

1999

2.3.4. Предмети за руски јазик (2. сем.; задолжителни)
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОР И
ТЕРМИНОЛОГИЈА (РУСКИ ЈАЗИК)
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е откривање на сличностите и на разликите меѓу рускиот и македонскиот јазик и
контрастирање со други јазици.
Содржина на предметната програма:
Интонативни јазични карактеристики; модели на меѓујазично контрастирање согласно со терминолошките
стручни финеси од економијата / правото / политичките науки / меѓународните односи. Трагање по
еквивалентни форми; сличности и разлики. Терминолошки полиња фокусирани врз: медиумска, бизнискомуникациска, техничка, правна, политичка, економска, спортска, медицинска, туристичка, образовна,
уметничка, воена и полициска терминнологија.
Прагматски синтаксичко-семантички осврт кон рускиот и македонскиот јазик, нивна практична примена со
црпење материјал од текстови и говори од одредена област и снимени говори.
Проблеми при преведувањето .
Контрастивна анализа со фокусирање врз аспектот во македонскиот јазик (анализа и преводи на
македонски и руски текстови)
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
20 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
2 Ред.број
Автор
Наслов
2 1.
Увод у
Ђорђевић Р.

10 бодови
10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100
10 (десет) (A)
бода
Запишан предмет и редовност во наставата
Руски и македонски
Евалуација / самоевалуација
Издавач
Београд: Филолошки факултет
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Година
2000

.
1

2
2
.
2

2.

Бернштейн
С.Б.

3.

Шведова, Н.

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Конески, Б.
2.
3.

Усикова, Р.П.
Вежбицка А.

контрастирање
језика (4. изд.).
Сравнительная
грамматика
славянских языков
Русска грамматика
Наслов
Граматика на
македонскиот
литературен јазик
Македонский язык
Семантические
универсалии и
описание языков.

Москва.: Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Наука
Москва

2005

Издавач
Просветно дело

Година
2004

Москва: Академия
Моква

2005
1999

http://www.rusg
ram.narod.ru/

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ
ОД МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА РУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД РУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот
јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори,
користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање
на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на
јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на
графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно
толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид
во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори;
усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови

11.

12.
13.
14.
15.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор
М-р Екатерина Терзијоска, виш лектор
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на руски јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од руски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
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16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

16.1
16.2
16.3

аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење
70 бодови

10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
В. С.
Введение в переводоведение
Виноградов
(общие и лексические вопросы).

17.3.
17.4.

22.2

2.

Алексеева И.С.

3.

Бутусова А. С.

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Серова Т. С.

2.

Каразия
Анастасия
Андреевна.

Наслов
Дидактический комплекс
упражнений по формированию
речевых информационнонаправленных навыков
аудирования в устном
последовательном
одностороннем переводе
К вопросу о коррекционных
добавлениях в
последовательном переводе

5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

2.
3.
4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по
Конференциско консекутивно толкување од
македонски јазик (А/А1) на руски јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од руски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1; редовност во наставата
Руски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Профессиональное обучение
переводчика
Професиональные компетенции
устного переводчика

Наслов на нaставниот предмет

10 часови
10 часови
30 (50) часови

Издавач
Москва:
Издательство
института общего
среднего
образования РАО
СПб.: Институт
иностранных языков
Тамбов: Грамота, №
12 (67):

Година
2001

Издавач
Язык и культура. №4
(16).

Година
2011

Вопросы теории и
практики. №3-1 (57).

2016.

2000
2012

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА РУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД РУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2. семестар
кредити
Д-р Биљана Мирчевска-Бошева, вонреден професор
М-р Екатерина Терзијоска, виш лектор
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9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно,
како и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел,
антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на
техниката за симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на
национални и меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се
оспособат да толкуваат симултано до 30 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, успешно преформулирање на изворниот говор во јазикот цел,
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена
тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и
дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Ислушан предмет: Конференциско симултано
толкување од македонски јазик (А/А1) на руски јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од руски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Чернов Г.В.
Теория и практика
синхронного перевода
2.
Латышев, Л. К.
Технология перевода
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Незнанов Игорь Психологические
Николаевич
аспекты обучения

17.3.
17.4.
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до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по
Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на руски јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од руски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1; редовност во наставата
македонски и англиски јазик
Евалуација / самоевалуација

ЛКИ

Издавач

Година
2007

Москва
Multilingual Matters

2007
2005

Издавач
Вестник ЮУрГУ.
Серия: Лингвистика.

Година
2015

2.

Дударева Н.А.

синхронному переводу
О некоторых
трудностях
синхронного перевода

69

2015. №2.
Ивановский
государственный
энергетический
университет имени
В.И. Ленина»

2009

2.3.5. Предмети за словенечки јазик (2. сем.; задолжителни)
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОР И
ТЕРМИНОЛОГИЈА (СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК)
Kонференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2. семестар
кредити
Д-р Лидија Аризанковска, редовен професор

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е изделување на сличностите и на разликите меѓу словенечкиот и македонскиот јазик да се
постигне квалитетно и правилно толкувањето и за да се совлада и правилно да се примени
терминологијата во различни подрачја. Со примена на контрастивната анализа, идните толкувачи ќе ги
истражат значенските единици што се потенцијални проблеми при толкувањето и ќе ги изнајдат
стратегиите за да се справат со нив.
Контрастивен преглед на словенечкиот и на македонскиот јазик на лексичко и на лингвостилистичко
рамниште. Контрастивен преглед на словенечкиот и на македонскиот јазик по одделни функционални
стилови.
Содржина на предметната програма:
Контрастивен преглед на структурата на словенечкиот и на македонскиот јазик; воочување на разликите
во структурата по одделни рамништа на словенечкиот и на македонскиот јазик и примена на резултатите
од контрастивниот преглед на словенечкиот и на македонскиот јазик врз поединечни функционални
стилови, со нагласка на дадена терминологија; контрастивен преглед на дадена терминологија во
словенечкиот и во македонскиот јазик од областа на правото, економијата, климатските промени,
мадицината, информатиката, како и од областа на бизнис-комуникациската, техничката, политичката,
образовната терминологија и др. Користење на постоечки терминолошки бази. Наставата вклучува
контрастивна анализа на говори на словенечки и на македонски јазик што содржат терминологија од
споменатите области.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
20 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.

3

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Словенечки и македонски
70

21
22.

Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
.1 ј
1.
Toporišič, J.
Slovenska slovnica
Založba Obzorja,
Maribor
2.
Конески, Бл.
Граматика на
Просветно дело
македонскиот
литературен јазик
3.
Marjeta Humar
Terminologija v času
Ljubljana
(ured.)
globalizacije
22 Дополнителна литература
.2 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Лилјана
Стилистика на
Магор
Миновасовремениот
Ѓуркова
македонски јазик
2.

Аризанковска
Л.

Македонскиот
и
словенечкиот
јазик
(особености кои ги
доближуват
и
ги
оддалечуваат, Трета
македонскословенечка
научна
конференција, Охрид,
2007, (Зборник), 181198.

3.

Терминологија
и Поимници на
македонски
јазик и на
словенечки
јазик

http://www.mtsp.gov.mk
/WBStorage/Files/Poim
nik%20na%20terminolo
gijata%20na%20Evrops
kata%20unija.pdf
http://mioa.gov.mk/files/
pdf/POIMNIK.pdf
http://www.fran.si

Универзитет ,,Св
Кирил Методиј“,
Филолошки
факултет ,,Блаже
Конески“, Скопје

Година
2000
2004

2004
Година
2003

2009

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од словенечки јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на
графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно
толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во
ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори;
усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for
Consecutive
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones, Roderick Conference Interpreting
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
консекутивно толкување од македонски јазик (А/А1) на
словенечки јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
словенечки јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Словенечки и македонски
Евалуација / самоевалуација
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Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company

Година
2002

2002
2005

Година
1995

2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch, D.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg
zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

Heidelberg: Julius
Groos

1989

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,
Paris: Minard

1975

München: ludicium

2002

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и
др. Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за
симултано толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и
меѓународни конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат да толкуваат
симултано до 30 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, успешно преформулирале на изворниот говор во јазикот цел,
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам,
толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на
специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно
говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско симултано толкување
од македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од словенечки јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
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Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

17.2.

10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Seleskovitch, D
Pédagogie raisonnée
/ Lederer, M.
de l’interprétation

17.3.
17.4.

22.2

2.

Jones, Roderick

3.

Nolan, James

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Gile, D.,

2.

3.

Falbo, C. /
Russo, M. /
Straniero
Sergio, F.
Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
симултано толкување од македонски јазик (А/А1) на
словенечки јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
словенечки јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Словенечки и македонски
Евалуација / самоевалуација

Conference Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Издавач
Didier erudition
Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Година
1989

2002
2005

Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Interpretacione
simultanea e
consecutiva

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Editore Ulrico Hoepli
Milano

Simultaneous
Interpreting: a Practice
book
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

London: Longman

1971

München: ludicium

2002
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Година
1995

1999

2.3.6. Предмети за француски јазик (2. сем.; задолжителни)
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОР И
ТЕРМИНОЛОГИЈА (ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК)
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2. семестар
кредити
Д-р Ирина Бабамова, редовен професор

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за јазичните разлики и практики при усно изразување (говори) на француски и
македонски јазик. Совладување на терминологијата од домените наведени во предметната програма.
Развивање способност за самостојни терминолошки пребарување и утврдување еквиваленција на
релација од францускиот кон македонскиот јазик и обратно.
Содржина на предметната програма:
Контрастивната анализа и традуктологијата како делови од контрастивната лингвистика.
Еквиваленцијата во традуктологијата – централен поим во толкувачкиот процес. Карактеристики на устен
говор на француски/македонски јазик. Дефинирање на терминологијата. Збор наспрема термин.
Терминологијата и стручниот јазик (ставот на Р. Кокурек). Терминологија и терминографија.
Терминологијата и толкувањето. Споредбена француско-македонска терминологија во доменот на
економијата, правото, европската унија, деловниот домен. Франкофонски терминолошки банки на
податоци. Македонски терминолошки ресурси.
Наставата по овој предмет вклучува контрастивна анализа на говори (утврдување јазиччни сличности и
разлики ) на француски и на македонски јазик кои содржат терминологија од споменатите домени.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
20 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

3

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет и редовност во наставата
Француски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
Analyse Contrastive de
1.
Mojca
discours et traduction
Schlamberger
75

Издавач
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta,

Година
2015

2.

Brezar, David
Limon (Ed.)
Jacqueline
GuilleminFlescher, Bruno
Poncharal

3.

22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Tatiana
Milliaressi (Ed.)
2.

3.

Лилјана
МиноваЃуркова
Терминологија
и поимници на
македонски
азик

Linguistique contrastive
et traduction

Ophrys

1998

Terminologie et
traduction

Office des
publications officielles
des Communautés
européennes

2002

Наслов
De la linguistique à la
traductologie,
Interpréter/traduire
Стилистика на
современиот
македонски јазик
http://www.mtsp.gov.mk
/WBStorage/Files/Poim
nik%20na%20terminolo
gijata%20na%20Evrops
kata%20unija.pdf

Издавач
Septentrion - Presses
universitaires

2011

Магор

2003

Година

https://www.finance.gov
.mk/files/u10/Poimnik_n
a_termini_za_EU.pdf
4.
5.

КОНФЕРЕНЦИСКО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку разновидни усни вежби, студентите се оспособуваат да толкуваат консекутивно од изворниот јазик
на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи
соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап; развивање на
способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и на јазикот
цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во траење до 6
минути.

11.

Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на
графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско консекутивно
толкување од македонски јазик (А/А1) на француски јазик
(А2/Б/Б1) и обратно 1 или од француски јазик (В/В1/В2) на
македонски јазик (А) 1
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во
ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикалност, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори;
усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gillies, Andrew
Note-Taking for
Consecutive
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones Roderick
Conference Interpreting
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Techniques and
Exercices
22.2
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, Daniel
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein Weg
zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch, D. Langage, langue et
mémoire. Etude de la

17.3.
17.4.

до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
консекутивно толкување од македонски јазик (А/А1) на
француски јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
француски јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Француски и македонски
Евалуација / самоевалуација
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Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester: St.
Jeromе
Multilingual Matters

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Heidelberg: Julius
Groos

Lettres modernes,
Cahiers Champollin,

Година
2002

2002
2005

Година
1995

1989

1975

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

Paris: Minard

München: ludicium

2002

КОНФЕРЕНЦИСКО СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А/А1) НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(А2/Б/Б1) И ОБРАТНО 2 ИЛИ ОД ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
(В/В1/В2) НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (А) 2

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.
5.
6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се оспособуваат за симултано толкување од македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како
и за активно слушање, анализирање синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање и др.
Студентите треба да ги совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано
толкување (кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат да толкуваат симултано до
30 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, успешно преформулирале на изворниот говор во јазикот цел,
временска дистанца од оригиналниот говор при толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и ритам,
толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор, толкување на
специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на дадена тема, јавно
говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
40 (20) часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
30 (50) часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
3
2. семестар
кредити
Д-р Маргарита Велевска, редовен професор
Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор
Ислушан предмет: Конференциско симултано толкување
од македонски јазик (А/А1) на француски јазик (А2/Б/Б1) и
обратно 1 или од француски јазик (В/В1/В2) на македонски
јазик (А) 1

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

до 50 бода
од 51 до 60 бода
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5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Запишан предмет; положен испит по Конференциско
симултано толкување од македонски јазик (А/А1) на
француски јазик (А2/Б/Б1) и обратно 1 или од
француски јазик (В/В1/В2) на македонски јазик (А) 1;
редовност во наставата
Француски и македонски
Евалуација / самоевалуација

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Seleskovitch, D
Pédagogie raisonnée
/ Lederer, M.
de l’interprétation

22.2

2.

Jones, Roderick

3.

Nolan, James

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Gile, Daniel

2.

3.

Falbo, C. /
Russo, M. /
Straniero
Sergio, F.
Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на говори
на ГД за
толкување

Conference Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Издавач
Didier erudition
Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester: St.
Jerome
Multilingual Matters

Година
1989

2002
2005

Наслов
Basic Concepts and
Models for Interpreter
and Translator Training
Interpretacione
simultanea e
consecutive

Издавач
Amsterdam:
Benjamin’s Publishing
Company
Editore Ulrico Hoepli
Milano

Simultaneous
Interpreting: a Practice
book
Handbuch Didaktik des
Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multilinguals
peeches.tv/scic/portal/s
peech_repository

London: Longman

1971

München: ludicium

2002
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Година
1995

1999

2.4.

ВТОР СЕМЕСТАР: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

2.4.1. Предмети за сите јазици (2. сем.; изборни)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

МЕЃУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2. семестар
кредити
Д-р Татјана Петрушевска, редовен професор
/

3

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со системот и со структурата на меѓународните и националните организации.

11.

Содржина на предметната програма:
Предавањата имаат за цел да ги претстават општата структура и функционирањето на
современата меѓународна заедница преку различните видови меѓународн организации и институции.
Започнуваат најгенерално, преку објаснување на субјектите на меѓународното право и актерите на
меѓународната политика. Детално и се посветува внимание и на ООН, но и на сиот ситем на ОН, преку
целата серија специјализирани агенции. Сите заедно како универзални субјекти на меѓународната
заедница кои функционираат на глобално ниво. Покрај нив се обрнува внимание и на
различните/поодделните видови регионални организации - покусо на американските, африканските,
азиските, арапските итн. и многу подетално на европските - Советот на Европа како предворје во
смисла на европските вредност (слобода, демократија, човекови права, права на припадниците на
малцинствата и владеење на правото односно правна држава) и ОБСЕ (како посебен класичен вид
организација за мир и безбедност на континен тот Европа). Се разбира, сите наведени организации се
набљудуваат низ призмата на членството на РМ во нив. Како надоврзување, на ЕУ се третира како
специфичен субјект на меѓународното право, уникатен и во историска и во компаративна смисла кој е
стратешка цел на РМ. НАТО пак се набљудува преку националниот интерес на државава за членство
во него како во евроатлански военоодбранбен сојуз. И понатаму, се прават јасни дистинкции меѓу
наведените и т.к. невладини организации (и на меѓународно и на национално ниво). Приодот е и
национално-правен/политолошки, и компаративноправен/политолошки, и европскоправен/политолошки
и меѓународноправен/политолошки.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектни (домашни, семинарски) задачи, домашни
учења (подготовки за испит)
Вкупен расположив фонд на време
90 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
10 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
10 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
50 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато10 бодови
риски/аудиториски вежби

13.
14.
15.

16.

17.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
80

5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)

(F)
(E)
(D)
(C)
(B)

19.
20.
21
22.

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услови за потпис и полагање на завршен испит
Запишан предмет и редовност во наставата
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература (до три)
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Љ. Д.
Меѓународно јавно
Магор
2012
Фрчкоски,
право, поглавје 7 С.Георгиевски, Меѓународни
Т.Петрушевска организации
2.
Т.
Вовед во правото на
Графохартија
2011
Петрушевска
ЕУ
3.
22.2
Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Б. Е. Картер &
Меѓународно право,
Волтерс Клувер/Арс
2014
А. С. Вејнер
петто поглавје Ламина
државите и другите
најзначајни
меѓународни
ентитети, превод на
Т. Петрушевска,
2.
К. Хил & М.
Меѓународните
Оксфорт прес/Арс
2013
Смит
односи и ЕУ, превод
Ламина
на Т. Петрушевска
3.

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА

5.
6.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
запознавање со интеркултурната комуникација во теоријата и практиката на толкувањето
усвојување интеркултурна компетенција
развивање на способноста за посредување меѓу култури и надминување критички инциденти
оспособување за меѓујазично и меѓукултурно пренесување пораки

11.

Содржина на предметната програма:
Основите на интеркултурната комуникација во теоријата и практиката на толкувањето. Толкувачот како
посредник меѓу култури. Интеркултурната компетенција на толкувачот како комплекс на знаења,
стратегии, вештини и ставови. Меѓујазично и меѓукултурно пренесување пораки. Познавање на
параметрите на сопствената и на туѓата култура. Стратегии за надминување стереотипи, предрасуди и
критички инциденти.

12.

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1
Предавања-теоретска
5 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
5 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови

1.
2.
3.
4.

13.
14.
15.

16.

Магистерски студии по Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Втор циклус
1. година
7.
Број на ЕКТС
2
1. семестар
кредити
Д-р Емилија Саржоска-Георгиевска, вонреден професор
Д-р Емина Авдиќ, вонреден професор
Д-р Татјана Панова-Игњатовиќ, вонреден професор

81

17.

16.3
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

Домашно учење

70 бодови
10 бодови
10 бодови
10 бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература (до три)
22.1
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Cushne Intercultural
Interactions
r, Kenneth;
Brislin Richard,
W.
2

Lüsebrink,
Hans-Jürgen

3

Hofstede,
Geert; Hofstede
Gert Jan;
Minkov,
Michael

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар
Англиски, германски и македонски
Евалуација / самоевалуација

Interkulturelle
Kommunikation.
Interaktion,
Fremdwahrnehmug.
Kulturtransfer
Cultures and
Organizations:Software
of the Mind

4.

22.2

Samovar, L. A., Communicating
Porter R. E.,
Between Cultures,
McDaniel E. R.
Eighth Edition
& Roy C. S.
Дополнителна литература (до три)
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Avdić, Emina
Die interkulturelle
Kompetenz des
Translators im deutschmazedonischen
Kontext

2.

Avdić, Emina

3.

SarzhoskaGeorgievska, E.

30 часови

Die Anbahnung einer
Kulturkompetenz bei
künftigen
Dolmetschern:
didaktische
Erfahrungen und
translatorische
Herausforderungen
The Role of the
Interpreter as
Intercultural Mediator
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Издавач
Thousand Oaks:
Sage Publishing.

2015

Stuttgart: Metzler

2005

London: McGraw Hill.

2010

Wadsworth, Cengage
Learning

2013

Издавач
Во: Đurović A., Kučiš
V., (Hrsg.) (2015):
Jezik, književnost,
kultura. Translation
und transkulturelle
Kommunikation.
Philologische Fakultät
der Universität
Belgrad. 29–39.
In: Kućiš, V. (Hrsg.):
Translation in Theorie
und Praxis. Frankfurt:
Peter Lang. 263–273.

Proceedings of the
ESIDRP International
Conference: English
Studies at the
Interface of

Година

Година
2015

2013

2017

4.

PanovaIgnjatovic,
Tatjana

Cultural Translation:
Culturally oriented
translation theory

Disciplines: Research
and Practice
(ESIDRP) Department
of English Language
and Literature,
Faculty of Philology
“Blazhe Koneski” –
Ss, Cyril & Methodius
University, Skopje,
2017.
Re-Constructing
Meaning: Acquiring
Mastery in Translation
Studies, ed. By M.
Krivokapic-Knezevic,
et al., Faculty of
Philosophy – Niksic,
Faculty of Philology –
Skopje, 2013, 17-38.
/ISBN 978-608-234019-7/

2013

2.4.2. Предмети од Филолошкиот факултет или од УКИМ
Ако студентот избрал само А2- или само Б-јазик (т. е. ако има вкупно два работни јазика, од кои едниот е
секогаш македонскиот), тогаш избира уште два изборни предмета на вториот циклус студии понудени од
Филолошкиот факултет или од УКИМ (в. т. 2.).
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