УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ‐ СКОПЈЕ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” ‐ СКОПЈЕ

ПРЕДЛОГ‐ПРОЕКТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ВТОР ЦИКЛУС
СТУДИИ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ СО ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, 2013

Студиски и предметни програми од втор циклус на студии од областите:

1. Македонски јазик
2. Македонска книжевност
3. Наука за јазик:
‐ Албански јазик
‐ Турски јазик
‐ Англиски јазик
‐ Романистика
‐ Германски јазик
‐ Славистика (Русистика)
‐ Славистика (Полонистика)

4. Наука за книжевност:
‐ Општа и компаративна книжевност
‐ Албанска книжевност
‐ Турска книжевност
‐ Славистика (Полонистика)
‐ Англиска книжевност
‐ Романистика
‐ Германска книжевност

ВОВЕД
Причини за предлагање на студиската програма
Постдипломските студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје постојат многу
одамна и се дел од вршењето на основната дејност, односно на високообразовната дејност на
Факултетот. Сите претходни студиски и предметни програми на постдипломските студии биле
акредитирани. Предлагањето на студиските програми од втор циклус на Факултетот се врши заради
усогласување со одредбите од Законот за високо образование на РМ, со подзаконските акти и со
Болоњската декларација.
Тргнувајќи пред се од потребите на дипломираните студенти на Филолошки факултет „Блаже
Конески” – Скопје, а надоврзувајќи се на потребите на пазарот на трудот од висококвалификувани кадри
од потесна област на стучност, како и од потребата за усогласување со законот за високо образование,
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје пристапи кон изготвување на овие студиски и предметни
програми на студиите од втор циклус во траење од 2 семестри (60 ЕКТС кредити). Идните магистри по
завршувањето на овие студии од втор циклус ќе можат да го продолжат понатаму своето школување и на
докторските студии, поточно на студиите од трет циклус.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Карта на високообразовната установа
Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно‐ научниот совет на единицата,
односно Наставничкиот совет на самостојната висока стручна школа или Научниот совет на
научната установа
Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот
сенат односно Советот на научната установа
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, а за приватните високообразовни и научни установи и доказ за
обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програма
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 овој правилник (Прилог бр. 3)

21.

Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од овој правилник (Прилог бр.
4)
Изјава од наставникот 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

17.
18.
19.
20.

23.
24.

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

1. Карта на високообразовната институција
КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
1.

Назив на високообразовната институција

2.
3.
4.

Седиште
Вид на високообразовната институција
Податоци за основачот (на приватна
високообразовна институција)
Податоци за последната акредитација

5.

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ –
СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“
СКОПЈЕ
ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА
/

За студиските програми од прв циклус студии
Одборот за акредитација на својата 22. седница
одржана на 19.11.2009 година донесе решенија за
акредитација на студиските програми на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“‐Скопје, и
тоа: Решение бр. 12‐87/5, 12‐87/6, 12‐87/4, 12‐87/3,
12‐87/2 од 19.11.2009 година; на 24. седница
одржана на 15.01.2010, Решение бр. 12‐89/5, 12‐
89/8, 12‐89/4, 12‐89/12, 12‐89/9, 12‐89/11, 12‐89/7,
12‐89/7, 12‐89/6, 12‐89/10, 12‐89/13 од 15.01.2010.
На 25. седница одржана на 25.02.2010, Решение бр.
12‐39/3, 12‐39/2 од 25.02.2010, на 28. седница
одржана на 28.06.2010, Решение бр. 12‐96/1, 12‐
96/2 и 12‐96/3 од 28.06.2010, на 2. Седница
одржана на 30.9.2011 година Решение бр. 12‐128/4
од 7.10.2011.
За студиските програми од втор циклус студии
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.
За студиските програми од трет циклус студии,
Одборот за акредитација и евалуација на високото
образование на својата 2. седница одржана на
29.09.2011
ги донесе следниве решенија за
акредитација 12‐115/5, 12 ‐115/6, 12 ‐115/7, 12 ‐
115/8, 12 ‐115/9, 12 ‐115/10, 12 ‐115/11 12 ‐115/12,
12 ‐115/ 13, 12 ‐115/14, 12‐115/4 од 19.10.2011 г. На
4. Редовна седница одржана на 27.11.2011г.
Решение бр. 12‐115/15 од 31.01.2012 г.

6.

Студиски и научноистражувачки подрачја за

Претходното привремено Решение бр. Сл. 12 за
акредитација на студиските програми на
Филолошкиот факултет е донесено на 05.07.2005
година.
‐ Подрачје

кои е добиена акредитацијата

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
6400 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

7.

Единици во состав на високообразовната
институција

8.

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

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 славистика
Катедра за англиски јазик и книжевност
Катедра за романски јазици и книжевности
Катедра за италијански јазик и книжевност
Катедра за германски јазик и книжевност
Катедра за преведување и толкување
Катедра за општа и компаративна книжевност
Центар за тестирање и сертифицирање на
македонскиот јазик како странски јазик
Студиска програма за прв циклус на студии по
македонски јазик
Студиска програма за прв циклус на студии по
српски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
хрватски јазик
Студиска програма за прв циклус на студии по
словенечки јазик
Студиска програма за прв циклус на студии по
македонска
книжевност
и
јужнословенски
книжевности
Студиска програма за прв циклус на студии по
албански јазик и книжевност
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)
Студиска програма за прв циклус на студии по
турски јазик и книжевност (немајчин)
Студиска програма за прв циклус на студии по
руски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
полски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
чешки јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
англиски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
француски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
романски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
шпански јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
италијански јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
германски јазик и книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по

општа и компаративна книжевност
Студиска програма за прв циклус на студии по
преведување и толкување: англиски
Студиска програма за прв циклус на студии по
преведување и толкување: француски
Студиска програма за прв циклус на студии по
преведување и толкување: германски
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 насока
„Книжевност, јазици и лингвистика“
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
9.

Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и истражувачката
дејност

1. Вкупна површина (бруто простор)
(простор за изведување настава и дворна
површина 18557,32 m2
2. Вкупна површина на просторот за
изведување настава (нето простор) 3.214,00
m2
3. Број на амфитеатри 3 со вкупен број на
седишта 529
4. Број на предавални 24 со вкупен број на
седишта 917 (наставата се изведува во 2
смени)
Вкупен
капацитет
Површина
На
2
во m
Седишта

Видови
дидактички
простор

Број на
Простории

3.

Амфитетари
АМФ 1
АМФ 2
АМФ 3

3
1
1
1

510
110
115
285

519
113
113
293

4.

Предавални
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
П 13

24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1150
59
58
73
103
46
42
76
39
58
61
58
21
28

917
48
48
59
83
38
35
61
32
47
50
47
19
25

Ред.
Бр.

10.

Податоци за опремата за изведување на
наставната и истражувачката дејност

29
30
22
22
22
22
30
29
95
63
64

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

П 14
П 15
П 16
П 17
П 18
П 19
П 20
П 21
П 22
П 23
П 24

25
27
17
17
17
17
28
27
80
35
35

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има
солидни техничко‐информатички 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).
1.Број на библиотеки 11 со вкупен број на
седишта 331.

Ред.
Бр.
1.

Видови
дидактички
простор

Вкупен
капацитет
Површина
На
Број на
во m2
седишта
простории

Библиотеки
‐Македонски јазик
‐Македонска
книжевност
‐Романски јазици
‐Славистика
‐Англиски јазик
‐Германски јазик
‐Турски јазик
‐Албански јазик
‐ОКК
‐Превод и
толкување
‐Италијански јазик

1

130

46

1
1
1
1
1
1
1
1

130
163
127
196
113
53
60
18

46
25
20
48
20
19
25
5

1
1

88
43

32
45

1. Број на лаборатории за изведување
парктична настава 10
Ред.
Бр.
1.

Видови
лабораториски
простор
Лаборатории
Лабораторија по
италијански јазик ТЕмпус
‐ Лабораторија
славистика

Вкупен
Површина капацитет
Број на
2
на
во m
Простории
седишта
10

510

386

1

37

32

1

44

39

‐Лабораторија
роминистика
‐Лабораторија
англистика
‐Лабораториja УСАИД
‐Лабораторија МОН 1
‐Лабораторија превод и
тулкување МОН 2 ‐
Темпус

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Број на студенти за кои е добиена
акредитација
Број на студенти (првпат запишани)

Број на лица во наставно‐научни, научни и
наставни звања
Број на лица со соработнички звања
Внатрешни механизми за обезбедување и
контрола на квалитетот на студиите
Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата

1

47

38

1
1
1

53
28
88

44
25
40

1

77

36

‐Лабораторија МОН 2
‐Лабораторија ТЕМПУС
Цетис Мак

1

31

27

1

28

25

МИМЕЦ

1

80

90

2024
Вкупно запишани студенти на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје во учебната
2012/2013 год
‐ на прв циклус на студии: 3500
‐ на втор циклус на судии: 255
113
11
Самоевалуација (последната самоевалуација е
извршена во 2010)
(последна евалуација на УКИМ во 2008 година) Во
периодот од 2 до 4 март 2008 година,
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го
посетил експертскиот тим од Европската
асоцијација на универзитети во состав: проф.
Хенрик‐Тофт Јансен, Универзитет Роскилд, Данска,
проф. Виргилио Меира Соарес, Совет за евалуација
на
португалските
државни
универзитети,
Португалија и г‐ѓа Џеклин Смит, Секретаријат на
ЕУА, Брисел. Генерален заклучок е дека се
направени голем број позитивни промени и
трансформации во сите области од дејноста на
УКИМ.

1. Општи дескриптори за втор циклус студии за студиската програма по: 1. Македонски јазик 2.
Македонка книжевност 3.Наука за јазик 4.Наука за книжевност на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за
национална рамка на високообразовните квалификации
Знаење и разбирање

Примена на знаењето и
разбирањето

Способност за проценка

Комуникациски вештини

Покажува знаење и разбирање за 1.македонски јазик
2.македонска книжевност 3.науката за релевантниот
јазик 4.науката за релевантната книжевност кој/ја се
надградува врз првиот циклус студии, применувајќи
методологии соодветни за решаваење сложени
проблеми, како на систематски, така и на креативен
начин што обезбедува можност за оригиналност во
развивањето и примената на автономни идеи во
контекст на истражувањето.
Способност за употреба на проширено и продлабочено
знаење.
Покажува високо ниво на професионална компетентност
во научното поле.
Поседува знаење од повеќе предметни области кои во
дадените научни полиња се базираат на меѓународни
истражувања, теории, методологии во соодветното
научно поле.
Способност за критичко, независно и креативно
решавање проблеми со определена оригиналност во
нови или непознати средини и во мултидисциплинарен
контекст поврзани со полето на студирање.

Способност за синтетизирање и интегрирање на
знаењето.
Способност за справување со сложени прашања на
системски и креативен начин, солидно проценување на
некомплетни и ограничени информации кои ги
вклучуваат личните, општествените и етичките
одговорности при примената на стекнатото знаење.
Способност за оценување и селекција на научните
теории, методологии, алатки и општи вештини од 1.
македонскиот јазик 2. македонската книжевност 3.
науката за релевантниот јазик 4. науката за релевантната
книжевност и поставување на нови анализи и решенија
на научна основа.
Способност за размена на заклучоци и предлози со
аргументирање и со рационално поткрепување на
истражувањата, како со стручни, така и со нестручни
лица, јасно и недвосмислено со употреба на соодветна
терминологија.
Преземање значителна одговорност за заедничките
резултати, водење и иницирање на активности.

Вештини за учење

‐
‐
‐
‐

Способност за препознавање на личната потреба за
понатамошно знаење и способност за независно и
самостојно дејствување при стекнувањето нови знаења и
вештини во соодветни општествени рамки.
Способност за преземање одговорност за понатамошен
професинален развој и усовршување.

1б. Специфични дескриптори - ПРИЛОГ
Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за
студиската програма по 1. македонскиот јазик 2. македонската книжевност 3. науката за
релевантниот јазик 4. науката за релевантната книжевност (втор циклус студии – 60 кредити) 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:
МАГИСТЕР ПО ФИЛОЛОШКИ НАУКИ ОД ОБЛАСТА НА:
1. македонскиот јазик
2. македонската книжевност
3. науката за релевантниот јазик
4. науката за релевантната книжевност
1. Поседува продлабочено ниво на знаења во однос на науката за јазик и науката за
книжевност и покажува високо ниво на професионална компетентност при
концептуализирање.
2. Ја познава и ја разбира методологијата на проследувања на соодветната област што му
овозможува спроведување на истражувачки проект на независен, стручен и креативен
начин.
3. Применува теоретски знаења и практични техники да истражи и да реши определени
емпириски проблеми.
4. 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.
5. Применува информатички вештини за спроведување истрашување и за презентација,
вклучувајќи вештини за ефективно истражување на соодветна литература, интернет
ресурски, каталози на библиографија.
6. Умее правилно да избере соодветни научни концепти, теории, емпириски истражувачки
методи што може да се применат во практично истражување.

7. Поседува критички присташ 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.
8. 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.
9. Поседува вештини за професионално академско пишување, вклучувајќи академски
стандарди при објавување, публикација и презентација на истражувачкиот проект.
10. 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.

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно‐ научниот совет на единицата, односно
Наставничкиот совет на самостојната висока стручна школа или Научниот совет на научната
установа (во прилог)

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот сенат
односно Советот на научната установа

4. Научно‐ истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма
‐ Подрачје ‐ 6.00 Хуманистички науки;
поле ‐ 604 Наука за јазикот (лингвистика);
поле ‐ 612 Наука за книжевноста;

5. Вид на студиската програма (академски или стручни студии) ‐ академски студии
6. Степен на образование (прв односно втор циклус) ‐ студиски програми за втор циклус
7. Години и семестри на траење на студиската програма
Една година (2 семестри), односно 60 ЕКТС кредити.

ОПИС НА ДИПЛОМИТЕ (зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот):
1. Магистер по филолошки науки во областа македонски јазик
2. Магистер по филолошки науки во областа македонска книжевност
3. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Албански јазик
4. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Турски јазик
5. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Англиски јазик
6. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Романистика
7. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Германски јазик
8. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Славистика (Русистика)
9. Магистер по филолошки науки во областа наука за јазик – Славистика (Полонистика)
10. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност – Општа и компаративна книжевност
11. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност – Албанска книжевност

12. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност –Турска книжевност
13. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност – Славистика (Полонистика)
14. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност – Англиска книжевност
15. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност – Романистика
16. Магистер по филолошки науки во областа наука за книжевност – Германска книжевност

8. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
Потребни се вкупно 30 кредити за успешен семестар, односно 60 за двата семестри.

9. Начин на финансирање, а за приватните високо‐образовни и научни установи и доказ за
обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програма
‐ Студиската потпрограма ќе се реализира во рамките на предвидените студиски програми на
Филолошкиот факултет “Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„‐ Скопје и ќе се
финансира од уплатите на студентите кои се запишуваат на Факултетот во рамките на предвидените
квоти за упис на студенти на УКИМ.

10. Услови за запишување
‐ завршени додипломски академски студии (минимум 240 кредити)
Од кандидатите се очекува да располагаат со следниве дополнителни психофизички способности :
‐ способност за комуникација
‐ способност за работење под притисок
‐ флексибилност, способност за брза реакција
‐ кооперативност, подготвеност за тимска работа и прифаќање совет.
Посебни услови за запишување на магистерските студии по конференциско толкување
Се предвидува да се одржи интервју со кандидатите на работните јазици и на македонскиот јазик во
вид на куса усна презентација на тема избрана од членовите на комисијата, со цел да се провери
способноста за комуникација, како и да се посоветува кандидатот во однос на изборот на работните
јазици

11. Информација за продолжување на образованието
Програмата на овој модул е во потполност е приспособена кон стандардите и духот на мобилност кои
се вградени во темелите на Болоњскиот процес (Лисабонската декларација и др.). Структурата на
студиите и EКTС бодовите создаваат услови за мобилност на студентите како во рамките на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во рамките на универзитетите во Републиката, а
потенцијално и на универзитетите во Европа. Секако, мобилноста на студентите ќе зависи од
интересот на евентуалните партнери за потпишување на Договор за мобилност.

12. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на задолжителни
предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на предметите
Во рамките на студирањето има право да избере и предмети по слободен избор од студиските
програми од Филолошкиот факултет, но и од другите факултети или универзитети, но бројот на
слободните изборни предмети од другите факултети или универзитети не може да биде поголем од
10% од вкупниот број предмети на студиската програма (Според ЗВО). На овој начин се соодносот на
предметите е според предвидените законски рамки, т.е. 60% задолжителни предмети, 30% изборни
предмети со кои се дефинира струката и 30% слободни изборни предмети.

13. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма (потпрограма)

При изведување на наставата ќе се користат следниве простории и опрема: Филолошкиот Факултет –
„Блаже Конески“ – Скопје располага со еден голем амфитетар (со капацитет од 500 места), два мали
амфитеатри (со капацитет од 150 места), повеќе предавални, лаборатории и компјутерски лаборатории.
Факултетот има 11 библиотеки со читални и располага со преку 500.000 наслови на книги и списанија. Освен
слушалните и лабораториите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“,

17. Општи дескриптори за втор циклус на студии за студиската програма по албански јазик и
книжевност (задолжителен модул) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за национална рамка на
високообразовните квалификации
Знаење и разбирање

Примена на знаењето и
разбирањето

Покажува знаење и разбирање од научните полиња
Наука за јазикот и Наука за книжевноста, кое се
надградува врз претходното образование, вклучувајќи и
познавање во доменот на теоретски, практични,
концептуални, компаративни и критички перспективи во
научните полиња според соодветната методологија.
Разбирање на областите албански јазик и албанска
книжевност.
Покажува знаење и разбирање на разни теории,
методологии.
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин
што покажува професионален пристап во работата или
професијата. Покажува компетенции за
идентификација, анализа и за решавање на проблеми,
способност за изведување настава, за преведување,
толкување, анализа и познавање на современите
јазици.

Способност за проценка

Способност за прибирање, анализирање, оценување и
презентирање информации, идеи, концепти од
релевантни податоци.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид
личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Способност да оценува теоретски и практични прашања,
да дава објаснување за причините и да избере
соодветно решение.

Комуникациски вештини

Способност да комуницира и да дискутира и со
стручната и со нестручната јавност за информации,
идеи, проблеми и решенија кога критериумите за
одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
Презема подетална одговорност за селективни
резултати.
Способност за независно учество со професионален
пристап во специфични научни и интердисциплинарни
дискусии.

Вештини за учење

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за
стекнување понатамошно знаење и учење со висок
степен на независност.

СТУДИСКИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НАУЧНА ОБЛАСТ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СТУДИСКА ПРОГРАМА
МАГИСТРАНТОТ БИРА:
Задолжителни предмети
1. Задолжителен (општ) предмет
2. Задолжителен предмет од потесната специјалност
3. Техника на научна работа
Изборни предмети
1. Изборен предмет од соодветниот модул
2. Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.

1.

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Заеднички (општи) предмети

Современи лингвистички теории

Предмети од потесна специјалност
Актуелни проучувања на современиот македонски јазик
Историја на македонскиот јазик со диахрониска лингвистика
Избрани теми од контрастивната анализа меѓу македонскиот и
српскиот/хрватскиот/словенечкиот јазик и култура
Македонските дијалекти во балкански контекст
Македонскиот јазик како странски (усвојување, настава и
оценување)

Часови

Кредити

Семестар

15

7,5

1

Часови Кредити Семестар
15
7,5
1
15
7,5
1
15
7,5
1
15
15

7,5
7,5

1
1

.
2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити Семестар
10
5
2
12
5
2
/
20
2
ВКУПНО: 30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
Општ предмет
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Современи лингвистички теории
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
јазици
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување и надградување на стекнатото знаење од додипломските студии во теоријата и
методологијата на проучување на јазикот. Употреба на современите лингвистички теории во
изработка на самостојни научноистражувачки трудови.
Содржина на предметната програма:
Овој курс ги опфаќа современите лингвистички теории од 70‐тите години на 20‐иот век до денес
во следните области: Структурна и функционална лингвистика (фонологија, морфологија,
синтакса, лексикологија и зборообразување). Антропоцентрична лингвистика. Семантика и
прагматика. Текст‐лингвистика и дискурсна лингвистика.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

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

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
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.
3.
4.
5.

Предмети од потесна специјалност
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.

Актуелни проучувања на современиот македонски
јазик
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: македонски јазик и јужнословенски јазици
Втор циклус
1 година
1 семестар

19.
20.

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се продлабочи и да се прошири стекнатото знаење од додипломските студии. Оспособеност
за користење на современите сознанија во проучувањето на македонскиот јазик и нивна
примена во самостојни научни трудови.
Содржина на предметната програма:
Увид и запознавање со новите лингвистички проучувања во областа на македонскиот јазик
(фонологија, морфологија, лексикологија, фразеологија, синтакса)
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
30 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
15 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

7.

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

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

македонски

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

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

21
22.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
ј
1.
2.
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
ј
1.
2.
3.
4.
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.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Евалуација / самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година

Избрани теми од контрастивната анализа меѓу
македонскиот и српскиот / хрватскиот /
словенечкиот јазик и култура
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
јазици
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
кредити
1 семестар

Наставник
Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии
Цели на предметната програма (компетенции):
Обука на кадар кој се насочува во научно-истражувачката
дејност од областа на контрастивните проучувања, и тоа
меѓу македонскиот и српскиот јазик, а преку примена на
современите лингвистички и културолошки теории.
Содржина на предметната програма:
Разгледување теми од областа на контрастивните проучувања, и тоа од пред се од областа на проучувањата меѓу
македонскиот и српскиот јазик на сите рамништа (фонолошко, граматичко, лексичко и текстуално) и културата.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
15 часови
настава

15.2
16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

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

19.
20.
21
22.

часови
часови
часови
часови
бодови
бодови

17.3.
17.4.
18.

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

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски / српски / хрватски /словенечки јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Живојин
Граматика
Београд
Станојчић
српскога језика
2.
Raguž D.
Praktična htvatska
Medicinska naklada, 1997
gramatika
Zagreb,
Филолошки факул- 2001
3.
Аризанковска Функционално
тет,,Блаже
,Л
оптоварување на
Конески”, Скопје
наследените словенски
суфикси за nomina
agentis во словенечкиот и во
македонскиот јазик
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
2.
3.
4.
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.
8.
9.

10.
11.

Историја на македонскиот јазик со дијахрониска
лингвистика

Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
јазици
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
кредити
1 семестар
Наставник
проф. д-р Људмил Спасов, проф. д-р Емилија
Црвенковска, проф. д-р Димитар Пандев
Предуслови за запишување на предметот соодветни квалификации на предметите од областа
на општата и теоретската дијахрониска и
синхрониска лингвистика и од историската
граматика на македонскиот јазик и историјата на
македонскиот писмен јазик
Цели на предметната програма (компетенции):
совладување на теоријата на предметот и оспособување за изработка на монографија од областа
на историјата и/или од дијахрониската лингвистика
Содржина на предметната програма:
1. дијахрониска лингвистика
1. Принципи, методи и цели на дијахрониската лингвистика
Принципи, методи и цели на дијахрониската лингвистика
• Типологија, хронологија и причини за промените
во јазикот.
2. Младограматичарите и историјата на јазикот
• гласовните промени
• аналогија
• процесите на јазичната реконструкција:
компаративна и типолошка реконструкција
3. Структурализмот и историјата на јазикот
• прашката школа
• американскиот дистрибуционализам и историјата
на јазикот
• ограниченоста на структуралниот метод во однос
на дијахрониските описи
4. Генеративната граматика и историјата на јазикот
• генеративизмот и историската граматика
5. Писмо. Палеографија. Графиски системи. Графолошка
лингвистика. Словенски писма - појава и развој. 17
6. Прасловенски јазик. Споредбен метод во историската
лингвистика. Техника на реконструкцијата.
2. историска граматика на македонскиот јазик и
историја на македонскиот писмен јазик
1. Избрани партии од историската фонологија, историската
граматика и развојот на писмениот македонски јазик
• затврднување на меките консонанти
2. Историја на акцентските системи во македонските
дијалекти
3. Губењето на морфолошкиот падеж и изразување на
падежните односи со предлошки именски синтагми и
улогата на членот во тој процес
4. Промена на синтетичката деклинација од словенски тип

12.
13.
14.
15.

16.
17.

во аналитичко изразување на падежните односи од
балкански тип со посебен осврт на состојбата низ
дијалектите
5. Развој на членот во постпозиција
6. Именската синтагма
7. Промени во глаголските парадигми: изразување на идно
време, сегашно време и минато време во најстариот период
и промените појавени низ вековите
8. Категоријата засведоченост и незасведоченост на
дејството
9. Балканскиот тип на кондиционалот
10. Категоријата преодност
11. Проклиза на заменските форми и простата реченица
12. Поврзаноста на општествените промени со промените
во јазикот
13. Дамаскинарските текстови како почеток на
македонскиот книжевен јазик
14. Македонскиот деветнаесетти век и поставувањето на
основите на македонскиот литературен/стандарден јазик
15. Јазичните погледи на одделни македонски преродбеници
16. Претходниците на Мисирков
17. Делото на Мисирков и проектот за кодификација на
македонскиот јазик
18. Делото на Блаже Конески и чинот на кодификацијата
на македонскиот јазик
19. Процесите на кодификација на европските јазици во
однос на кодификацијата на македонскиот јазик
(споредбена анализа)
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Блаже
Историска
МАНУ, Скопје
Конески
фонологија на
македонскиот
јазик
2.
Ljiljana
Dijahronijska
Filozofski fakultet,
Subotić
lingvistika,
Novi Sad,
3.
Jouko
Kontakto kun
Helsinki,
Lindstest
Balkano,
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Људмил
Избрани поглавја од Култура, Скопје
Спасов
историјата на
македонскиот
писмен јазик /
Бојата на јазикот,
прв дел,
2.
Људмил
Избрани поглавја од Култура, Скопје
Спасов
историјата на
македонскиот
писмен јазик /
Бојата на јазикот,
втор дел,
3.
Димитар
Вовед во
Македонска
Пандев
македонистиката
реч, Скопје
4.
Ranko
Pismo
Sveznanje matice
Bugarski
srpske, knj. 3, Novi
Sad
5.
Ranko
Jezik u društvu
Prosveta, Beograd
Bugarski

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.

Предуслови за запишување на предметот

Година
2001.

2002.
2005
Година
2005

2006

2009.
1996.
1968

Македонските дијалекти во балкански контекст
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: македонски јазик и јужнословенски јазици
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
кредити
1 семестар
проф. д-р Марјан Марковиќ, проф. д-р Људмил
Спасов, проф. д-р Димитар Пандев
соодветни квалификации на предметите од областа
на дијахрониската и синхрониската лингвистика,

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

целосно или делумно познавање на македонскиот и
други балкански јазици
Цели на предметната програма (компетенции):
совладување на теоријата на предметот и оспособување за
изработка на монографија
Содржина на предметната програма:
Овој предмет го потенцира регионалниот и
интердисциплинарниот пристап кон Балканските студии,
фокусирајќи се на балканските јазици како моќно
комуникациско орудие за меѓусебно јазично и културно
разбирање. Ќе се проучуваат јазичните и културните
карактеристики на Балканот. Преку различните поттеми
кои вклучуваат: балканска историја, културно наследство
на Балканот, балканската литература и фолклорот, јазици и
дијалекти, постдипломцитее ќе се оспособат да ги
проучуваат сопствените и другите јазици и култури и ќе
можат да го применат тој компаративен пристап во
изработка на монографии и други синтетизирани трудови
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Петар Хр.
Балканолошки
Илиевски
лингвистички
студии

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

Година

2.
3.

22.2

1.
2.
3.
4.

Блаже
Конески
Божидар
Видоески

Историја на
македонскиот јазик
Македонските
дијалекти во
светлината на
лингвистичката
географија;
Меѓујазичниот
контакт (на
дијалектно
рамниште) како
фактор за
дијалектната
диференцијација на
македонскиот јазик;
---Дијалектите на
македонскиот
јазик (том 1)

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Шабан
Балканска
Демирај
лингвистика
2.
3.
4.
5.

Издавач

Година

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 техниката на истражување и пишување на стручни и научни трудови. Студентите
се здобиваат со компетенции за научноистражувачка работа, за изработка на магистерски труд
од областа на лингвистиката (македонистиката). Студентите се запознаваат со фазите на
подготовка на магистерскиот труд и техниките за негова изработка.
Содржина на предметната програма:
Избор и формулирање на теми за научен труд. Работа во библиотеки и архиви. Библиографии:
азбучна/ абецедна, хронолошка, авторска, предметна, селективна и сл. Печатени библиографии
и интернет извори. Извори: печатена и ракописна граѓа. Составување на библиографија за

11.

Техника на научната работа
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
5
2 семестар
кредити
проф. д‐р Емилија Црвенковска, проф. д‐р Стојка
Бојковска, проф. д‐р Људмил Спасов

12.
13.
14.
15.

16.

17.

определен труд. Ракописот на научното дело. План и концепт за работа. Структура на трудот
9увод, анализа на податоците, заклучок, резиме, библиографија и др.). Документарна подлога на
ракописот: цитати, фусноти, регистри, табели и други видови прилози. Стил на научниот труд.
Техничка обработка на ракописот. Презентација и одбрана на трудот.
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
10 часови
настава
10 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
20 часови
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
10 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
40 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
50 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Филолошки
1.
Пипер, П.
Методологија
факултет, Београд
лингвистичких
истраживања
2.
Панзова, В.
Науката како занает Филозофски
факултет, Скопје
3.
Eko, U.
Kako se pise
Narodna
diplomski rad
knjiga/Alfa, Beograd
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Hacker, D.
The Bedford
Boston, New York:
handbook
Bedford/ St.

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

Година
2000

2003
2000

Година
2003

2.

И. Доровски,
Е.
Црвенковска

Лексикон на
странски
македонисти

Martin's
УКИМ, Скопје

2008

3.
4.
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.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Македонскиот јазик како странски (усвојување,
настава и оценување)
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Македонски јазик

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Татјана Гочкова‐Стојановска
проф. д‐р Искра Пановска‐Димкова
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се добијат продлабочени сознанија за теориските и методолошките пристапи во процесот на
усвојување странски јазик. Практичен пристап кон релевантните методи при изведување на
наставата по странски јазик. Примена на шесте рамништа за познавање на јазикот според
Зедничката европска рамка за референтност на јазиците во изготвувањето на дескриптори за
македонскиот јазик како странски. Анализа на техниките за тестирање во согласност со
Европската рамка за референтност на јазици и нивна примена во областа македонски јазик како
странски.
Содржина на предметната програма:
Принципи на процесот на усвојувањето на странскиот јазик. Предавање на македонскиот јазик
како странски со примена на четирите јазични вештини: слушање, читање, пишување и
зборување. Релевантни методи за изведување на настава по странски јазик. Комуникативен
пристап. Рамништа на познавање на јазикот според Заедничката европска референтна рамка за
јазиците. Примена на Заедничката европска референтна рамка за јазиците во трите главни
компоненти на областа македонски јазик како странски: настава, учење и оценување. Типови
тестови. Тест по македонски јазик како странски (за почетно, средно и напреднато рамниште) –
ТЕМАК. Тестирање на јазичните вештини: разбирање преку слушање, разбирање преку читање,
пишување, зборување ‐ според европски стандарди.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
50 часови
Распределба на расположивото
време

15.

Форми на наставните активности

15.1
15.2

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

15 часови
часови

15 часови
10 часови
10 часови

60 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

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

20 бодови
20 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)
Предметот да е запишан во соодветниот
семестар.
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Заедничка европска
референтна рамка
за јазиците
2.
Diane Larsen‐ Techniques and
Freeman
Principles in
Language Teaching
3.
Harold S.
Techniques in Testing
Madsen
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
The Handbook of
1.
Catherine J.
Second Language
Doughty,
Acquisition
Michael H.
Long (editors)
2.
Manual for Language
Test Development
and Examining
Македонскиот јазик
3.
Гочкова‐
како странски:
Стојановска
примена на
Т., Минова‐

Издавач

Година

Council of Europe

2012

Oxford University
Press

1986

Oxford University
Press

1983

Издавач

Година

Blackwell
Handbooks in
Linguistics

2005

Council of Europe

2011

Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ ‐
Скопје

2007

Ѓуркова Л.,
Пановска‐
Димкова И.
4.
5.

техниките за
теститање според
европски стандарди

ПРОФЕСОРИ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Живко Цветковски
16.02.1948
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
високо
1970
Филозофски факултет
постдипломски
1981
Филолошки факултет
студии
докторат
1988
Филолошки факултет
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
хуманистички
лингвистика македонски јазик
науки
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
хуманистички
лингвистика македонски јазик
науки
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Филолошки
редовен професор
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Морфологија на СМЈ 1 (А)
2.
Морфологија на СМЈ 2 (А)
3.
Морфологија на СМЈ (Б)
4.
Основи на лекторирањето 1
5.
Основи на лекторирањето 2
6
Основи на лекторирањето 3
7
Основи на лекторирањето 4
8
9
10
11
12
13
14
15
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Граматички категории
2.
Општа лингвистика
3.
4.
5.
6.

9.3

10.

11.

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Ж. Цветковски
Уште еднаш за
Институт за македонски јазик, 2011
конгруенцијата
2.
Ж. Цветковски
Старо-нови проблеми Институт за македонски јазик, 2012
на конгруенцијата
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Група автори
Толковен речник на
Институт за македонски јазик, 2008,
македонскиот јазик,
2011
том IV и том V
2.
Група автори
Општа граматика на
„Просветнио дело“ , 2008
македонскиот јазик
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Ж. Цветковски
Монографски труд за Литературен збор, 2007
зборообразувањето
Литературен збор, 2007
2.
Ж. Цветковски
Прва двојазична
граматика на
Македонскиот
современ јазик
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации

12.

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

д-р Људмил Спасов
31. 10. 1952
VIА (1 циклус на студии - 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
Филолошки факултет „Блаже
Македонски јазик, 1974
Конески“ - Скопје
југословенски
книжевности,
словенечки јазик,
полски јазик
1977
Филолошки факултет „Блаже
постипломски
Конески“ - Скопје
студии,
филолошки науки,
македонски јазик;
магистер по
филолошки науки
докторат по
1982
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ - Скопје
Подрачје
Поле
Област
филологија
македонски
лексика, јазик на
јазик,
македонската
јужнословен
народна поезија
ски јазици
Подрачје
Поле
Област
филологија
глаголски систем, македонски
јазик,
синтакса,
македонски јазик. јужнословен
ски јазици,
јужнословенски

8.

9.

јазици, словенски словенски
јазици
јазици
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор, македонски јазик,
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
јужнословенски јазици
е избран и во која област
Конески“ Скопје, Катедра за
македонски јазик
и јужнословенски
јазици
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Сегментална фонологија на СМСЈ
Македонски јазик, Филолошки факултет
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
2.
Супрасегментална фонологија на
Македонски јазик, Филолошки факултет
СМСЈ
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
3.
Историска фонологија на
Македонски јазик, Филолошки факултет
македонскиот јазик
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
4.
Историска граматика на
Македонски јазик, Филолошки факултет
македонскиот јазик
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
5.
Историја на македонскиот писмен
Македонски јазик, Филолошки факултет
јазик 1/2
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
6.
Хрватски јазик
Хрватски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ - Скопје, Катедра за македонски
јазик и јужнословенски јазици
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современи лингвистички теории
Македонски јазик, Филолошки факултет
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
2.
Избрани теми од историјата на
Македонски јазик, Филолошки факултет
македонскиот јазик
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
Македонски јазик, Филолошки факултет
3.
Избрани теми од преведувачката
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
теорија и практика меѓу
македонски јазик и јужнословенски јазици
македонскиот, словенечкиот и
хрватскиот јазик/хрватскиот,
словенечкиот и македонскиот јазик
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција

број
1.
2.
3.

10.

Историја на македонскиот јазик
Глаголскиот вид (аспектот) во
македонскиот јазик и другите
словенски јазици
Избрани теми од преведувачката
теорија и практика меѓу
македонскиот, словенечкиот и
хрватскиот јазик/хрватскиот,
словенечкиот и македонскиот јазик

4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Научни книги
(редактор / редакција):
2005
1.
Станислав
Каролак. Семантика и
структура на
глаголскиот вид во
македонскиот јазик.
Проект: Глаголскиот
вид (аспект) во
македонскиот јазик.
Главен истражувач:
Људмил Спасов.
Скопје: Филолошки
факултет „Блаже
Конески“. Катедра за
македонски јазик и
јужнословенски
јазици. 2005, 128.
2006
2.
Александар
Спасов. Рајко
Жинзифов – Живот и
книжевна дејност.
Редакција: Људмил
Спасов. Скопје:
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје, 2006, 156.
НАУЧНИ ТРУДОВИ:
2004
1.
Придонесот на

Македонски јазик, Филолошки факултет
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици
Македонски јазик, Филолошки факултет
„Блаже Конески“ - Скопје, Катедра за
македонски јазик и јужнословенски јазици

Издавач/година

Хорас Г. Лант и
Виктор А. Фридман за
развитокот на
социолингвистичките
истражувања на
македонскиот јазик.
Зборник: Macedonian
studies, Papers From
the Fifth International
Macedonian-North
American Conference
on Macedonian Studies
1–4 May 2003 at The
Ohio State University,
Working Papers in
Slavic Studies vol. 4,
The Ohio State
University Department
of Slavic and East
Europian Languages
and Literatures, edited
by Brian D. Joseph and
M. A. Johnson.
Columbus, Ohio, 2004,
313 – 328.
2.
Мисирков од
денешна перспектива:
„Шчо напрајфме и
шчо требит да прајме
за однапред“. XXX
научна конференција
нa XXXVI
меѓународен семинар
за македонски јазик,
литература и култура.
Охрид 11–13 август
2003, Скопје:
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
2004, 193 – 204.
3.
и Спасов, Љ.
Александар.
Македонскиот јазик и
европските
интеграции. Зборник
на трудови од собирот
Oпштествените
промени и промени и
јазикот (13 март 2003),
Институт за
македонски јазик
„Kрсте Мисирков” −
Скопје, Jазикот наш
денешен, книга 10,
Скопје, 2004, 34 – 39.

2005
4.
и
Аризанковска, Л.
Aнглиска
транскрипција на
македонските имиња.
Зборник на трудови од
тркалезната маса
Aктуелните состојби
во македонскиот јазик
(16 март 2004),
Институт за
македонски јазик
„Kрсте Мисирков”
Скопје, Jазикот наш
денешен, книга 12,
Скопје, 2005, 30 – 35.
5.
Употреба на
преодните и
непреодните глаголи
во книгата „Зa
македонските работи “
од Крсте Петков
Мисирков. Зборник:
Делото на Крсте
Мисирков. Том II.
Скопје: МАНУ, 2005,
235 – 252.
6.
и Спасов, Љ.
Александар.
Декларацијата на
АСНОМ за основните
права на граѓанинот
на демократска
Македонија во
споредба со
француската
Декларација за
правата на човекот и
граѓанинот од 1789 г.
(текстолошка
анализа). XXXI
научна конференција
на XXXVII
меѓународен семинар
за македонски јазик,
литература и култура.
Охрид, 16–17 август
2004. Универзитет
„Св. Кирил и
Методиј“, Скопје.
2005, 39 – 44.
7.
Придонесот на
Хорас Г. Лант и

Виктор А. Фридман за
развитокот на
социолингвистичките
истражувања на
македонскиот јазик.
Документи, II, 2 (6),
Скопје, 2005.
8.
АСНОМ и
Конески. Предавање
одржано на XXXVII
меѓународен семинар
за македонски јазик,
литература и култура.
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
Скопје 2005, 41 –54.
2006
9.
и Климонов,
Вл. Каузативныие и
инхоративные
структуры в русском
языке: о русских
соответсиях
македонских глаголов
с суффиксом -oс-a/-сa. Зборник: XXXII
научна конференција
(Охрид, 15–17 август
2005), Скопје, 2006,
361 – 364.
10.
и Panovska –
Dimkova, Iskra. Nacrtprojekt nove znanstvene
gramatike suvremenog
makedonskog
standardnog jezika.
Strani jezici 35, –
Zagreb, 2006, 3, 227 –
45.
11.
Александар
Спасов. Рајко
Жинзифов – Живот и
книжевна дејност.
Разликите и
сличностите на
процесот на
стандардизацијата
меѓу бугарскиот,
српскиот и
македонскиот јазик
(Некои аспекти на
проблемот). Во
Додаток 4. Скопје.
Универзитет „Св.

Кирил и Методиј“,
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје, 2006, 143 –
152.
12.
Белешки за
првиот превод од
словенечки на
македонски јазик, Zora
44, Jezikovna
predanost, Akademiku
prof. dr. Jožetu
Toporišiču ob 80–
letnici, Maribor, 2006,
585 – 589.
13.
„Песма за
Соколо“ од Максим
Горки (превод) препев
на Блаже Конески oд
времето на
школувањето.
Славистички студии
12, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје, Скопје, 2006,
397 – 414.
НАУЧНИ ЗБОРНИЦИ
– (редактор /
редакција):
2004
1.
Стандардизациј
ата на географските
имиња во Република
Македонија. Институт
за македонски јазик.
„Крсте Мисирков“ –
Скопје. Јазикот наш
денешен – книга 11.
Редакција: д-р
Људмил Спасов, д-р
Снежана Веновска –
Антевска, д-р Лидија
Tантуровска, м-р
Весна Миовска, Мери
Момировска. Скопје,
2004.
2005
2.
Делото на
Крсте Мисирков. Том
I и II. Уредувачки
одбор: Блаже

Ристовски
(претседател), Георги
Старделов, Људмил
Спасов.
Oрганизационен
одбор: Блаже
Ристовски
(претседател), Георги
Старделов, Милан
Ѓурчинов, Симо
Младеновски,
Снежана Веновска –
Антевска, Васил
Тоциновски, Лидија
Стојановиќ –
Лафазановска,
Вангелија Деспотова,
Људмил Спасов, Нада
Хаџи – Николова
(секретар). Скопје:
МАНУ, 2005.
СТРУЧНИ
ТРУДОВИ:
2004
1.
и Веновска –
Антевска, Снежана,
Каранфиловски,
Максим. Сосотојбите
на македонскиот
јазик во странство.
Билтен на Советот за
македонски јазик, IV,
6, Скопје, 2004, 28 –
31.
2.
и
Каранфиловски, М.
Стратегиски насоки за
натамошниот развој
на македонистиката на
универзитетите во
странство. Билтен на
Советот за
македонски јазик, IV,
6, Скопје, 2004, 18 –
25.
3.
и Спасов Љ.
Александар.
Декларацијата на
АСНОМ и
Француската
декларација
(текстолошка
анализа). Утрински
весник, VI, 1557,

Скопје, 23 август
2004. 11.
2005
4.
и Веновска –
Антевска, Снежана,
Каранфиловски,
Максим. Изучувањето
на македонскиот јазик
меѓу Македонците
надвор од РМ.
Зборник на трудови од
тркалезната маса
Актуелните состојби
во македонскиот јазик
(16 март 2004),
Институт за
македонски јазик
„Крсте Мисирков” −
Скопје, Јазикот наш
денешен, книга 12,
Скопје, 2005, 54 – 61.
2006
5.
60годишнината од
озакнуувањето на
азбуката и правописот
на современиот
македонски јазик.
Зборник од XXXII
научна конференција
(Охрид, 15–17 август
2005), Скопје, 2006,
51–58.
Полемики и дискусии:
2004
1.
и Спасов, Љ.
Александар.
Македонскиот јазик е
право и обврска, а
албанскиот е
субјективно право!,
Македонско време, XI,
111, 2004.
2.
Писмо до акад.
Георги Старделов,
МАНУ, Скопје.
(Коментар на
рецензијата на акад. З.
Тополињска во врска
со издавањето на
книгата „Историска
фонологија на

македонскиот јазик“
од Блаже Конески.
Портал, 11–12, Скопје,
2004, 95 – 98.
3.
Идејата за
„Небрегово“ се
самоуништува.
Утрински весник.
Скопје, 1 април 2004,
25.
2005
4.
Дискусија по
повод рефератите на
Првослав Радиќ и
Растко Терзиоски.
Зборник: Делото на
Крсте Мисирков. Том
I. Скопје: МАНУ,
2005, 513 – 514.
5.
Дискусија по
повод рефератот на
акад. Петар Хр.
Илиевски, групата
реферати од авторите
Шашко, Пеев,
Паноска, Попвасилева
и рефератот на Чигоја.
Зборник: Делото на
Крсте Мисирков. Том
II. Скопје: МАНУ,
2005, 513 – 514; 465 –
467.
6.
Одговор на
забелешката и
прашањето на Л.
Минова – Ѓуркова во
врска со рефератот на
Спасов. Зборник:
Делото на Крсте
Мисирков. Том II.
Скопје: МАНУ, 2005,
513 – 514; 475 – 476.
7.
Во врска со
рефератот на д-р
Хоракова. Зборник:
Делото на Крсте
Мисирков. Toм II.
Скопје: МАНУ, 2005,
513 – 514; 476 – 478.
8.
Јазикот е еден
од главните столбови
на државата.
Утрински весник,
2005.

Прикази и рецензии:
2006
1.
и Kliman, Aldo.
dr. Pavlovski, Borislav.
dr. Zoričić, Ivan.
Pregledno djelo za
povezivanje dviju
kultura. Predstavljanje
rječnika „Mali
makedonsko–hrvatski i
hrvatsko–makedonski
rječnik“. Glas Istre, 25.
svibnja 2006, 19.
Разговори и интервјуа:
2004
1.
Избор на
Људмил Спасов.
Анкета. Нова
Македонија. Скопје,
10 март 2004, 10.
2.
Универзитетот
е интелектуална мајка
на нацијата.
Разговорот го водеше
Kaтерина Битровска.
Нова Македонија,
LIX, 20084, Скопје, 14
jaнуари 2004, 9.
3.
Симпозиумот
за Крсте Мисирков.
Aнкета:
Најразличните
настани во 2003 г.
Нова Македонија.
Скопје, 5, 6 и 7
jaнуари 2004, 7.
4.
Во Египет
пронајден македонски
ракопис од XIX век.
Разговорот го водеше
Симон Илиевски.
Дневник. Скопје, 23
август 2004, 4.
5.
Во црквите од
XIX век се пеело на
македонски јазик.
Разговорот го водеше
Весна Дамчевска.
Време, Скопје, 24
август 2004, 21.

2006
6.
Razgovor s
profesorom dr. sc.
Ljudmilom Spasovom.
Razgovor vodila
Borjana Prošev –
Oliver, Strani jezici 35,
Zagreb, 2006, 3, 219 –
225.
7.
Татковината
македонски јазик
исчезнува. Разговорот
го водеше Зоран
Бојаровски. Форум
плус, II, 31, Скопје,
22.4.2006, 52 – 53.
ИЗЛАГАЊА
ОДРЖАНИ НА
МЕЃУНАРОДНИ
НАУЧНИ СОБИРИ:
2004
1.
Мои спомени
за професорот Блаже
Конески, Предавање
одржано на XXXVI
меѓународен семинар
за македонски јазик,
литература и култура.
Охрид 2003.
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
Скопје, 2004, 73 – 87.
2.
Преглед на
историскиот развој на
македонскиот писмен
јазик. Универзитет
„Хумболд“ во Берлин,
Институт за словенска
филологија. 7
декември 2004.
2005
3.
Значењето на
Кониковското
евангелие од Павеел
Божигрпски за
историјата на
македонскиот писмен
јазик. Предавање
одржано на XXXVIII
меѓународен семинар
за македонски јазик,
литература и култура.

Охрид 2004.
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
Скопје, 2005, 61 – 66.
4.
АСНОМ и
Конески. Предавање
одржано на XXXVII
меѓународен семинар
за македонски јазик,
литература и култура.
Охрид 2004.
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“,
Скопје, 2005, 44 – 57.
5.
Конкуренцијат
а меѓу перфектот,
аористот и
имперфектот во
македонскиот јазик.
Универзитет во Виена,
Институт за словенска
филологија, 24
ноември 1992.
6.
Историсколингвистички аспекти
на македонскиот
јазик. Универзитет во
Марибор, Педагошки
факултет. 18 декември
2005.
2007
7.
Doprinos
Horacea Lunta i Victora
Friedmana razvoju i
unapređivanju
sociolingvističkih
istraživanja
makedonskog jezika.
Zagrebački lingvistički
krug. Zagreb, 27.
ožujka 2007.
2006
1.
Статусот и
корпусот на
македонскиот јазик вo
Република
Македонија, во
соседните држави и во
регионот на
Југосточна Европа.
Предавање одржно во
рамките на
Македонските денови

организирани во Пула,
8 jули 2006.
2007
2.
Процесот на
кодификација на
македонскиот
стандарден јазик.
Предавање одржано
на Универзитетот
Иналко во Париз по
повод Македонската
недела, 24 мaj 2007.
Курсеви:
1.
Универзитет во
Загреб, Филозофски
факултет, Катедра за
македонски јазик и
книжевност,
академска 2004/05,
2005/06, 2006/07,
2007/08, 2008/09,
2009/10, гостин
професор
(надворешен
соработник).
Граматика на
македонскиот јазик и
Стилистика на
македонскиот јазик.
1.
Izbrani poglavja
od istorijata na
makedonskiot pismen
jazik / Bojata na jazikot,
prv del, 2005, Kultura,
Skopje, 380 s.
2.
Izbrani poglavja
od istorijata na
makedonskiot pismen
jazik / Bojata na jazikot,
vtor del, 2006, Kultura,
Skopje, 280 s.
3.
The Konikovo
Gospel / Konikovsko
evangelie, Bibl. Patr.
Alex. 268, Societas
Scientarium Fennica /
The Finnish Society of
Sciences and Letters,
Helsinki, Finland, 2008
1.
)
2.
3.

10.2

10.3

10.4

4.
5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Segmentalna i
suprasegmentalna
fonologija na
sovremeniot
makedonski standarden
jazik (Qudmil Spasov i
Irena Savicka)
(Univerzitet Sv. Kiril i
Metodij, Skopje i
Institut za slavistika pri
Polskata akademija na
naukite, Var{ava, 19891994)
2.

2.
Glagolskiot vid
vo makedonskiot jazik,
prvi i vtor del (Qudmil
Spasov i Stanislav
Karolak) (Univerzitet
Sv. Kiril i Metodij,
Skopje i Pedago{ki
univerzitet, Krakov,
1998-2003)

3.

3.
Konikovsko
evangelie (Qudmil
Spasov i Jouko
Lindstet) (Univerzitet
Sv. Kiril i Metodij,
Skopje i Univerzitet vo
Helsinki, 2004-2008

4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.

11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
15 (податоците се во Архивата на Факултетот)
11.2 Магистерски работи
30 (податоците се во Архивата на Факултетот)
11.3 Докторски дисертации
-15
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научен степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е избран
и во која област

Д-р Димитар Пандев
17. 05. 1958
VIII степен
Доктор на науки
Образование
Година
Институција
VII 1
1980
Филилошки факултет-Скопје
VII2
1984
Филолошки факултет-Скопје
VIII
1988
Филолошки факултет – Скопје
Подрачје
Поле
Област
Хуманистички
Филолошки
Македонистика
науки
науки
Подрачје
Поле
Област
Хуманистички
Филолошки
македонистика
науки
науки
Институција
Звање во кое е избран и област
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, УКИМ - Скопје

Редовен професор

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.

9.1.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Општа лингвистика

Филолошки факултет „Блаже Конески“ –Скопје
Педагошки факултет - Битола

2.

Предмет на лингвистиката

Филолошки факултет „Блаже Конески“ -Скопје

3.
4.
5.
6,
9.2.

9.3.

E10.

Општа реторика
Теорија и техники на комуникација
Современ македонски јазик
(Фонетика. Морфологија)
Македонски јазик со култура на
говорот

Филолошки факултет „Блаже Конески - Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје
Педагошки факултет, УКЛО - Битола
Факултет за безбедност, УКЛО, Битола

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи лингвистички теории
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Наслов
број

10.2.

Издавач / Година

1.
2.
3.
4.
5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број

1.

10.3.

10.4.

2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
2.

Димитар Пандев
Димитар Пандев

3.
4.
5.

Димитар Пандев
Димитар Пандев
Димитар Пандев

Говорење и пишување
Пристап во македонската
лингвокултурологија
Охридска читанка
Вовед во македонистиката
Македонска хрестоматија

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Димитар Пандев

Не-јазикот во македонскиот
јазик

Издавач / Година
Просветно дело, 2009, второ издание
Штрк, Скопје 2007
Општина Охрид, Охрид, 2007
Македонска реч, Скопје, 2009
Филолошки факултет „Блаже Конески“,
УКИМ, Скопје, 2011
Издавач / Година
Зборник 36 научна конференција на 42
меѓународен семинар за макеоднски

11.

12.

2.

Димитар Пандев

Охридското во Прличевите
текстови

3.

Димитар Пандев

Вајганд за Македонија

4.

Димитар Пандев

5.

Димитар Пандев

Македонската јазична
проблематика во раната
полска славистика
Метафората во балканската
црна хроника

јаизк, литература и култура,
Лингвистика, Скопје 2011
Зборник 36 научна конференција на 42
меѓународен семинар за македонски
јазик, литература и култура,
Литература, Скопје 2011
Зборник Прва македонско германска
научна конференција, Скопје 2011
Folia philologica macedono-polonica, том
8, УКИМ, Филолошки факултет, Скопје
2011
Зборник од научната конференција
„Балканот – безбедносен предизвик за
Европа и меѓународната заедница,
Институт за безбедност, одбрана и мир,
Филозофски дакултет, Скопје 2011

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
3
11.2. Магистерски работи
2
11.3. Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или меѓународни
научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со импакт
фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос

Година

Eмилија Црвенковска
6. 10. 1956
VIА (1 циклус на студии - 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
диплома
1982
Филолошки факултет, Скопје
магистратура
1988
Филолошки факултет, Скопје
докторат
1996
Филолошки факултет, Скопје
Подрачје
Поле
Област
лингвистика
македонски
старословенски
јазик
Подрачје
Поле
Област
лингвистика
македонски
старословенски јазик
јазик
Институција
Звање во кое е избран и област

да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое
е избран и во која област
9.

10.

Филолошки
факултет „Блаже
Конески“ - Скопје

редовен професор
старословенски јазик; споредбена граматика на
словенските јазици; методологија на научна
работа
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
старословенски јазик
македонски јазик, Филолошки факутет
2.
споредбена граматика на
македонски јазик, Филолошки факутет
словенските јазици
3.
методологија на научната работа
македонски јазик, Филолошки факутет
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
техника на научната работа
македонски јазик, Филолошки факутет
2.
теоретски пристап во усвојувањето
на македонскиот јазик како втор
(учествува во курсот)
3.
историја на македонскиот јазик
(учествува во курсот)
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
историја и теорија на проучување на македонски јазик, Филолошки факутет
словенските јазици
2.
методологија на обработка на
црковнословенските ракописи
3.
социолингвистиката и наставата по
јазик
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Е. Црвенковска
Положбата на
2007-2009

(главен истражувач) и
др.

2.
3.

4.

10.3

10.4

Е. Црвенковска
(главен истражувач) и
др.
Е. Црвенковска
(соработник)

Е. Црвенковска
(соработник)

македонскиот и на
хрватскиот јазик во
образовниот систем
на повеќејазични
средини
(меѓународен)
Орбелски триод
(национален)

2003-2006

2008'Ot glagolania do
googlenia'-Univerzalnii
slavjanski slovar,
University of Toronto,
(меѓународен)
Речник на
1989-1994
црковнословенскиот
јазик од македонска
редакција

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Е. Црвенковска и Л.
Орбелски триод
ИМЈ/2010
Макаријоска
ИМЈ/2008
2.
Е. Црвенковска (со И. Македонски
споменици со
Велев и Л.
глаголско и со
Макаријоска)
кирилско писмо
3.
Е. Црвенковска (со И. Macedonian glagolitic ИМЈ/2008
and cyrilic manuscripts
Велев и Л.
Макаријоска)
4.
Е. Црвенковска (со И. Лексикон на странски УКИМ/2008
Доровски)
македонисти
5.
Е. Црвенковска
Јазикот и стилот на
Менора/2006
триодот
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет/Скопје/2010
1.
Е. Црвенковска (со Е. Положбата на
581-603
Петроска)
македонскиот и на
хрватскиот јазик во
образовниот систем
на повеќејазични
средини
2.
Е. Црвенковска
Втор, странски,
Филолошки факултет/Скопје/2009
наследен јазик
69-78
УКИМ/ Охрид 2010
3.
Е. Црвенковска
Разнообразноста на
243-250
текстот на
Орбелскиот триод- во
контекст на
ракописите од
Охридската книжевна
школа
4.
Е. Црвенковска
Македонскиот јазик
МЈ, ИМЈ/Скопје/2007-2008
во светската
13-30

5.

11.

12.

Е. Црвенковска

лингвистика
Влогот на св.
НУБ/ Скопје/2008
Климент Охридски во 41-52
оригиналната и
преводната словенска
химнографија

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
2
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
0
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Е. Црвенковска
Светлината во
РАН, Москва/2011
црковнословенската
химнографија на
Балканот
2.
Е. Црвенковска
Влогот на триодот во Богословен факултет, Софија/2010
збогатувањето на
238-249
црковнословенската
лексика.
МГУ, Москва/2009
3.
Е. Црвенковска
Изучување на
360-361
македонскиот јазик
во несловенските
земји
Croatica et Slavica
4.
Е. Црвенковска, со Л. Основни
Iadertina/Zadar/2009
Макаријоска
карактеристики на
213-234
Орбелскиот триод
5.
Е. Црвенковска
Премини во
РАН, Москва/2009
свадбениот обред
Масариков универзитет/Брно/2007
6.
Е. Црвенковска
Чешко-македонски
врски во
кирилометодиевскиот
период
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Балкански чтенија, РАН, Москва
1.
Е. Црвенковска
Светлината во
2011
црковнословенската
химнографија на
Балканот
2.
Е. Црвенковска
Definitive article in
Fourt Annual Meeting of the SLS,
Macedonian-Second
Zadar, 2009

3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Е. Црвенковска

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Language acquisition
perspective
Јазикот на
VII македонско-северноамериканска
црковнословенските
конференција, Салт, Лејк Сити, Јута
записи од Македонија
во времето од
Византиската
империја до
Османлиската
империја

Катерина Велјановска
18.02.1962
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
високо
1984
Филолошки факултет
магистер
1991
Филолошки факултет
доктор на науки
1999
Филолошки факултет
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
лингвистика
македонисти лексикологија
ка
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
лингвистика
македонисти фразеологија на МЈ
ка
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор, област-современ
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
македонски јазик
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
лексикологија на МЈ
македонски јазик
2.
фразеологија на МЈ
македонски јазик
3.
лексикологија со фразеологија на
македонска книжевност
МЈ
4.
Македонски јазик 3
ПИТ
5.
Македонски јазик 4
ПИТ
6.
Современ македонски јазик 3
странски јазични групи
7.
Современ македонски јазик 3
странски јазични групи
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Актуелни проучувања на МЈ - со
македонски јазик
група професори
2.
3.
4.
5.
6.

9.3

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Структура и организација на
лексичкиот систем на македонскиот
јазик (заедно со проф. Станислава
Сташа Тофоска)
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Slavenska frazeologija i
1.
Велјановска К.
Фраземите во
pragmatika,Knjigra, 2007, Zagreb
рекламите на
македонски јазик
2.
Велјановска К.,
Антонимијата и
Културата и јазикот, Институт за
новите зборови во
македонски јазик, 2009, Скопје
македонскиот јазик
3.
Велјановска К.,
За новите скратеници Зборник во чест на проф. д-р
Кирил Конески, ФФБК, 2009,
во македонскиот
Скопје
јазик
4.
Велјановска К.,
Меѓујазичните
Studia Macedonica, Brno, 2008
контакти на
македонскиот јазик
5.
Велјановска К.,
Јубилеј за почит
ГЗФФ, 2011, Скопје
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
МСМЈЛК, 2007, Скопје
1.
Велјановска К., во
Преглед на видските
соавторство
форми на почестите
глаголи во
македонскиот јазик
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.

11.

12.

5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
15
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Veljanovska K., во
Фраземите во јазикот 7th Macedonian-North American
печат
на медиумите
Conference on Macedonian Studies,
University of Utah in Salt Lake City,
November 5-8, 2009
Hrvatsko-makedonske knjizevne,
2.
Велјановска К., во
За македонската и
jezicne i kulturne veze, Rijeka, 23печат
хрватската
25 ozujka, 2011
фразеографија
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое

ЕленаПетроска
25. 11. 1963
VIА (1 циклус на студии - 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
диплома
1986
Филолошки факултет, Скопје
магистратура
1991
Филолошки факултет, Скопје
докторат
2000
Филолошки факултет, Скопје
Подрачје
Поле
Област
лингвистика
македонски
семантика и современ
јазик
македонски јаик
Подрачје
Поле
Област
лингвистика
македонски
семантика и современ
јазик
македонски јаик
Институција
Звање во кое е избран и област
Филолошки
редовен професор
факултет „Блаже
семантика и современ македонски јазик

9.

10.

е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
основи на семантиката
македонски јазик, Филолошки факултет
2.
македонски јазик 1
ПИТ англиски, Филолошки факултет
3.
македонски јазик 2
ПИТ англиски, Филолошки факултет
4.
современ македонски јазик 3
ПИТ албански јазик
5.
современ македонски јазик 4
ПИТ албански јазик
6.
современ македонски јазик 3
Албански јазик, Турски јазик, наставна
7.
современ македонски јазик 4
Албански јазик, Турски јазик, наставна
8.
Јазик, култура, идентитет
македонски јазик, Филолошки факултет
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
современи лингвистички теории
македонски јазик, Филолошки факултет
(учествува)
2.
теоретски пристап во усвојувањето
македонски јазик, Филолошки факултет
на македонскиот јазик како втор (го
води курсот со учество на други
професори)
македонски јазик, Филолошки факултет
3.
актуелни проучувања на
македонскиот јазик (учествува во
реализацијата со други професори)
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
семантиката и граматиката на
македонски јазик, Филолошки факултет
македонскиот јазик
2.
социолингвистиката и наставата по македонски јазик, Филолошки факултет
македонски јазик
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
ИЦАЛ, МАНУ 2011
1.
Петроска, Елена
Евиденцијалноста и
евиденцијалните
стратегии во
македонскиот јазик.
Во: Перифрастични
конструкции со 'esse'
и 'habere' во
словенските и во
балканските
јазици,29-39.
2.
Петроска, Елена и
„Лексичките
Филолошки факултет „Блаже

Конески“, 2011
показатели за
прекажана
евиденцијалност во
македонскиот и во
полскиот јазик“ во
Folia Philologica
Macedono-Polonica,
tom 8, 521-532.
3.
Петроска, Елена и
„Основни средства за ИЦАЛ, МАНУ 2010
Тофоска, Ст.
изразување
сегашност во
словенските и во
балканските јазици.
Во: Сегашност како
лингвистички поим,
ИЦАЛ, 165-179
УКИМ, 2009
4.
Петроска, Елена
„Омнитемпоралната
и итеративната
сегашност во
македонскиот во
контекст на другите
словенски и
балкански јазици. во:
VI македонскоамериканска
конференција,
37-47.
МАНУ, 2008
5.
Петроска, Елена
„За таканаречената
прекажаност во
македонскиот и во
бугарскиот јазик, во:
Реферати на
македонскиоте
слависти за XIV
меѓународен
славистички конгрес
во Охрид: 269-278
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2007-2009
Heritage Speakers of
1.
Елена Петроска
Macedonian in the
(раководител) и
USA –American
Кристина Крамер
Council of Learned
Societies
(Наследни
говорители на
македонскиот јазик)
2007-2009
2.
Е. Црвенковска
Положбата на
(главен истражувач),
македонскиот и на
Елена Петроска и Ст.
хрватскиот јазик во
Тофоска и др.
образовниот систем
на повеќејазични
средини
(меѓународен)
Тофоска, Ст.

10.2

3.

4.

10.3

10.4

Wiemer, Bjoern
(раководител),
Елена Петроска

Data Base of
Evidential Markers in
Slavic Languages,
Johannes GutenbergUniversitat Mainz,
(База на податоци на
евиденцијални
показатели во
словенските јазици,
Универзитетот
Јоханес Гутенберв,
Мајнц,
Германија)
Функционална и
З. Тополињска
географска
(раководител), Елена
Петроска (соработник) карактеристика на
морфосинтаксичките
балканизми. Центар
за ареална
лингвистика, МАНУ

2010-

2001-

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Македонска реч, 2008
1.
Петроска, Елена
Количествени
категории во
македонскиот јазик –
од семантика кон
форма
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет/Скопје/2010
1.
Петроска, Елена и Е.
Положбата на
581-603
Црвенковска
македонскиот и на
хрватскиот јазик во
образовниот систем
на повеќејазични
средини
Филолошки факултет „Блаже
2.
Петроска, Елена
Ставовите за
Конески“, 2009
изучување на
македонскиот јазик
од страна на
учениците со настава
на албански јазик во
Република
Македонија. Во
Зборник посветен на
Лилјана МиноваЃуркова
3.
Петроска, Елена
Конгруенциската
УКИМ, 2009
хиерархија и

11.

12.

колективните именки
во македонскиот
јазик, XXXV научна
дискусија на
МСМЈЛК
Филолошки факултет „Блаже
4.
Петроска, Елена
Македонскиот како
Конески“, 2008
наследен јазик. Во
Годишен зборник на
Филолошкиот
факултет Блаже
Конески
ИЦАЛ, МАНУ 2010
5.
Петроска, Елена
Средства за
изразување
сегашност во
бугарскиот јазик. Во:
Сегашноста како
лингвистички поим,
ИЦАЛ, 165-179
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
1
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Macedonian Academy for Sciences and
1.
Petroska, Elena
„Partitivity in
Arts: 59-64, 2007
Macedonian and
Albanian” in:
Contributions, Section
of Linguistic and
Literary Sciencies,
XXXII
МАНУ, 2008
2.
Петроска, Елена
„За таканаречената
прекажаност во
македонскиот и во
бугарскиот јазик, во:
Реферати на
македонскиоте
слависти за XIV
меѓународен
славистички конгрес
во Охрид: 269-278
УКИМ, 2009
3.
Петроска, Елена
„Омнитемпоралната
и итеративната
сегашност во
македонскиот во
контекст на другите
словенски и
балнански јазици. во:
VI македонскоамериканска
конференција,
37-47.

„Основни средства за ИЦАЛ, МАНУ 2010
изразување
сегашност во
словенските и во
балканските јазици.
Во: Сегашност како
лингвистички поим,
ИЦАЛ, 165-179
ИЦАЛ, МАНУ 2011
5.
Петроска, Елена
Евиденцијалноста и
евиденцијалните
стратегии во
македонскиот јазик.
Во: Перифрастични
конструкции со 'esse'
и 'habere' во
словенските и во
балканските
јазици,29-39.
Филолошки факултет Блаже
6.
Петроска, Елена и
„Лексичките
Конески, 2011
Тофоска, Ст.
показатели за
прекажана
евиденцијалност во
македонскиот и во
полскиот јазик“ во
Folia Philologica
Macedono-Polonica,
tom 8, 521-532.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
American Association for the
1.
Elena Petroska
“Macedonian
Advancement of Slavic Studies
Language Contact from Linguistic League (AAASS), Бостон, САД
to Diaspora – Heritage
Speakers of
Macedonian”
Fourt Annual Meeting of the SLS,
2.
Elena Petroska
“Lexical and
Zadar, 2009
grammatical markers
of evidentiality in
Macedonian”
VII македонско-северноамериканска
“Markers of
3.
Elena Petroska
конференција, Салт Лејк Сити, Јута,
Evidentiality in
2009
Macedonian” North
American –
Macedonian
Conference
4.

12.2

12.3

Петроска, Елена и
Тофоска, Ст.

1.
2.
3.
4.
5.

Elena Petroska

Lexical markers of
reportive evidentiality
in Macedonian Societas

Linguistica Europaea, Vilnius,
Литванија
2010

Elena Petroska

“Evidentiality in
Macedonian
(Grammaticalization
and Lexicalization)”

Grammaticalization and Lexicalization
in Slavic Languages, Sapporo, Japan

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

9.

Татјана Гочкова-Стојановска
02.01.1966
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1988
Професор по
македонски јазик
со англиски јазик
и книжевност
Магистер
1993

Институција
УКИМ Филолошки факултетСкопје
УКИМ Филолошки факултетСкопје
УКИМ Филолошки факултетСкопје
Област
Лингвистика

Доктор на науки

2001

Подрачје
Македонистика,
лингвистика

Поле
Применети
лингвистичк
и науки
Поле
Област
Лингвистика
Применети
психолингви
стички науки
Звање во кое е избран и област
Редовен професор, (психо, невро) лингвистика,
македонистика, современ македонски јазик

Подрачје
Развојна/когнитив
на
психолингвистика
Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современ македонски јазик 1
Македонистика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
2.
Современ македонски јазик 2
Современ македонски јазик 2
3.
Граматика на македонскиот јазик 3
Македонистика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
4.
Граматикана македонскиот јазик 4
Македонистика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
5.
Македонски јазик за странци
Македонистика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
6.
Психолингвистика
Македонистика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
7.
Психо-невролингвистика
Логопеди, Медицински факултет,

8.
Психолингвистика
Дефектологија, Филозовфски факултет
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современи лингвистички теории
Македонски јазик, Филолошки факултет
2.
Македонскиот јазик како странски ( Македонски јазик, Филолошки факултет
усвојување, настава и оценување)
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Применети психолингвистички
Македонистика, Филолошки факултет „Блаже
теми
Конески“
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Центар за тестирање и
1.
Татјана ГочковаПрирачник за
Стојановска
кандидатите за тестот сертифицирање на македонскиот
јазик како странски/втор јазик,
по македонски јазик
како странски јазик за Филолошки факултет, Скопје 2009
основно рамниште
Центар за тестирање и
2.
Татјана ГочковаПрирачник за
сертифицирање на македонскиот
Стојановска
составувачите на
тестот по македонски јазик како странски/втор јазик,
Филолошки факултет, Скопје 2009
јазик како странски
јазик за основно
рамниште
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”,
3.
Татјана ГочковаПрирачник за
Филолошки факултет “Блаже
Стојановска
изведувачите и
Конески”, Скопје 2009
оценувачите на
тестот по македонски
јазик како странски
јазик за основно
рамниште
4.
Татјана ГочковаКон дефинирањето на Универзитет “Св. Кирил и Методиј”,
Филолошки факултет “Блаже
Стојановска
морфолошките теми
за одделните јазични Конески”, Скопје 2009
рамништа во
процесот на
тестирање на
македонскиот јазик
како странски,
Зборник во чест на
проф. д-р Кирил
Конески по повод 80
години од раѓањето
9.2

10.

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”,
Научниот придонес
на проф. д-р Лилјана Филолошки факултет “Блаже
Конески”, Скопје 2009
Минова-Ѓуркова во
областа на
македонскиот јазик
како странски,
Зборник во чест на
проф. д-р Лилјана
Минова-Ѓуркова по
повод 70 години од
раѓањето
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Проект на
Наставата по
2002-2006
УНЕСКО
македонски јазик
како странски:
состојби и
перспективи
2.
Проект на
Центар за тестирање
2006-2007
ТЕМПУС
и ертифицирање на
македонскиот јазик
како
2008-2009
3.
Проект на
Оформување на
УНЕСКО
тестови по
македонски јазик
како странски на
основно рамниште
2010-2012
4.
Проект на
Надградба на
ТЕМПУС
предметните
програми по
македонски јазик
како странски
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет „Блаже
1.
Татјана ГочковаПрактикум по
Конески“, Скопје,
Стојановска
морфологија на
современиот
македонски јазик,
дополнето издание
Филолошки факултет „Блаже
Прирачник за
2.
Татјана ГочковаКонески“, Скопје,
изведувачите и
Стојановска
оценувачите на
Гочкова-Стојановска
Т., Пановска-Димкова Тестот по македонски
јазик како странски
И
јазик – за почетно
рамниште
Филолошки факултет „Блаже
Прирачник за
3.
Татјана ГочковаКонески“, Скопје, 2008
кандидатите на
Стојановска
Тестот по македонски
Гочкова-Стојановска
Т., Пановска-Димкова јазик како странски
јазик – за почетно
И
рамниште
5.

10.2

10.3

Татјана ГочковаСтојановска

4.

11.

Татјана ГочковаСтојановска
Гочкова-Стојановска
Т., Пановска-Димкова
И

Прирачник за
Филолошки факултет „Блаже
составувачите на
Конески“, Скопје, 2008
Тестот по македонски
јазик како странски
јазик – за почетно
рамниште

5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
„Македонскиот јазик 2010
1.
Гочкова-Стојановска
Т., Пановска-Димкова како странски – во
контекст на
И.
проектната
соработка”, во
Годишен зборник на
Филолошкиот
факултет. – Скопје:
2010 (36), 541-7
2009
2.
Гочкова-Стојановска
„Кон актуелните
Т., Пановска-Димкова состојби и
И.
перспективи во
наставата по
македонски јазик
како странски”, во
Литературен збор. –
Скопје: 2009, 1-3,
111-7.
2010
3.
Гочкова-Стојановска
„Примена на
Т., Пановска-Димкова европските стандарди
И.
во изучувањето,
тестирањето и
сертифицирањето на
македонскиот јазик
како странски”,
„Center za testiranje in 2009
4.
Ina Ferbežar,
certificiranje
TatjanaGočkovamakedonščine kot
Stojanovska,
tujega jezika (projekt
IskraPanovskaTempus MaLTeCC)”,
Dimkova
во Jezik in slovstvo,
Letnik XIV. –
Ljubljana: 2009, 1, 868.
2011
“Setting Standards in
5.
TatjanaGočkovaLearning, Teaching
Stojanovska,
and Assessment in
IskraPanovskaMacedonian as a
Dimkova
Foreign Language”,
ALTE 4th International
Conference, Krakow
2011
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
2
11.2 Магистерски работи

12.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Марјан Марковиќ
07.02.1967
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
високо
1991
м-р

1995

д-р

2000

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“- Скопје
Филолошки факултет „Блаже
Конески“- Скопје
Филолошки факултет „Блаже
Конески“- Скопје
Област
лингвистика

Подрачје
Поле
дијалектологија/
македонисти
балканистика
ка
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
дијалектологија/
македонисти лингвистика
балканистика
ка
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор,
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
македонистика - дијалектологија,
е избран и во која област
Конески“ - Скопје балканистика, современ македонски јазик
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Преглед на амкедоснките дијалекти македонски јазик/ македонска книжевност/

2.

10.

1 и2
Карактеристики на македонските
дијалекти 1 и 2
Балканска лингвистика
Современ македонски јазик 1и 2

македонски под „Б“
македонски јазик

3.
изборен за сите студенти од ФлФ
4.
ПиТ-албански (мајчин) - мирува 2011/2012
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонските дијалекти во
македонски јазик, Филолошки факултет
балкански контекст
„Блаже Конески“- Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Istra`uva~ki centar za arealna
1.
Марјан Марковиќ
Sega{nosta vo
longvistika, MANU, Skopje, 2009
aromanskiot i vo
romanskiot jazik,
Zbornik "Sega{nosta
vo slovenskite i vo
balkanskite jazici",
Studia linguistica Polono2.
Марјан Марковиќ
Linearizacija na
Meridianoslavica 12-13, MANU,
imenskite sintagmi
Skopje, 2008, 97-110.
zavisni od glagolska
pridavka,
Arealnaта lingvistika kako pat kon
3.
Марјан Марковиќ
Arealnata lingvistika
rekonstrukcija na jazi~nata i kulturnata
od aspekt na
evolucija, , 21-33.MANU, Skopje,
mikrosistemite
2009
4.
Марјан Марковиќ
Zamenkite vo
Prilozi na oddelenieтo za lingvistika i
aromanskiot ohridski
literaturna nauka, Makedonska
govor (formi i funkcii), akademija na naukite i umetnostite,
2010
Folia humanistica, Warszawa 2010, (vo
5.
Марјан Марковиќ
Macedonian language
from the perspective in pe~at)
its Balkan environment
(language tendencies)
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Ред.
број
1.

2.

3.

10.3

10.4

Автори

Наслов

Издавач/година

Марјан Марковиќ
(претседател на
Македонската
национална комисија
и член на
Меѓународната
комисија на ОЛА)
Марјан Марковиќ
(претседател на
Македонската
национална комисија
и член на
Меѓународниот бор на
АЛЕ
раководител: акад.
Зузана Тополињска
Марјан Марковиќ,
член на проектниот
колектив/

Op{toslovenski
lingvisti~ki atlas ОЛА (меѓународен
повеќегодишен
проект)

Makedonska akademija na naukite i
umetnostite
Istra`uva~ki centar za arealna
lingvistika

Evropski lingvisti~ki
atlas - АЛЕ
(меѓународен
повеќегодишен
проект)

Makedonska akademija na naukite i
umetnostite
Istra`uva~ki centar za arealna
lingvistika

Местото на
македонскиот јазик
во словенскиот и во
балканскиот јазичен
свет

Makedonska akademija na naukite i
umetnostite
Istra`uva~ki centar za arealna
lingvistika

4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
MANU, Skopje, 2007
1.
Марјан Марковиќ
Makedonskiot i
aromanskiot govor vo
ohridsko-stru{kiot
region (vo balkanski
kontekst),
Филолошки факултет „Блаже
2.
Марјан Марковиќ
Dijalektologija na
Конески“- Скопје , 2008
(приредувач)
makedonskiot jazik I
(Pregled na
makedonskite
dijalekti)- II izdanie
Филолошки факултет „Блаже
3.
Марјан Марковиќ
Дијалектологија на
(приредувач)
македонскиот јазик 2 Конески“- Скопје, 2007
(Карактеристики на
македонските
дијалекти)
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Zbornik na trudovi od VI makedonsko1.
Марјан Марковиќ
Za funkciite na
glagolskata imenka vo severnoamerikanska konferencija za
makedonistika; Univerzitet "Sv. Kiril i
makedonskiot i vo
Metodij", Skopje 2008, str. 61-69
aromanskiot ohridski
govor
Prilozi XXXII 1, (Referati na
2.
Марјан Марковиќ
About some
makedonskite u~esnici za IX-ot
Aromanian-Albanian
parallelisms in nominal Me|unaroden kongres na Jugoisto~na
Evropa, Tirana, 30 avgust - 3 septemvri
and verbal system

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.

3.

Марјан Марковиќ

4.

Марјан Марковиќ

(Areal linguistic
aproach),
Vidska i vremenska
akomodacija na
glagolite na -ira vo
sovremeniot
makedonski jazik
The Linear Position of
Nominal Phrase
Dependents of Verbal
Adjectives,

2004g.), MANU, Skopje, 2008, 51-57.
XXXVI Nau~na konferencija, pri
Me|unarodniot seminar za makedonski
jazik, literatura i kultura, Univerzitet
"Sv. Kiril i Metodij", Skopje, 2010
Investigation in the Bulgarian and
Macedonian Nominal Expression, tapir
Academic Press, pp. 193-204,
Trondheim, Norway 2009.

5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
2
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Проф. д-р Лидија Аризанковска
28.10.1966
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Додипломски
1989
студии
Постдипломски
студии од областа
на македонскиот
јазик

1991

Институција
Филолошки факултет ,,Блаже
Конески“, Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј“-Скопје
Филолошки факултет ,,Блаже
Конески“, Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј“-Скопје

Постдипломска
специјализација
од областа на
словенечкиот
јазик

1992

Филозофски факултет,
Универзитет во Љубљана

Докторат

2001

Филолошки факултет ,,Блаже
Конески“, Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј“-Скопје
Област
Македонистика и словенистика

Поле
Лингвистиик
а
Поле
Област
Лингвистиик Македонистика и словенистика
а
Звање во кое е избран и област
Редовен професор
Словенистика и македонистика

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Словенечки јазик 1-4
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
2.
Современ словенечки јазик 1-8
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
3.
Историја на словенечкиот јазик
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
4.
Дијалектологија на словенечкиот
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
јазик
,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
5.
Контрастивана анализа на
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
македонскиот и словенечкиот јазик ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
6.
Преведување словенечкимакедонски/македонски-словенечки ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
јазик
Словенечки јазик/ Филолошки факултет
7.
Толкување словенечкимакедонски/македонски-словенечки ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
јазик
8.
Методички пристапи во наставата
Македонски јазик/ Филолошки факултет
по МЈС
,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Избрани теми од контрастивната
Македонски јазик/
анализа меѓу
Филолошки факултет ,,Блаже Конески“,
македонскиот и словенечкиот
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“-Скопје

9.

10.

2.

јазик и култура
Македонски јазик и култура

3.

Современи лингвистички теории

4.

Актуелни проучувања на
современиот македонски
јазик

Магистерски студии по конференциско
толкување/Филолошки факултет ,,Блаже
Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
Македонски јазик/
Филолошки факултет ,,Блаже Конески“,
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“-Скопје
Македонски јазик/
Филолошки факултет ,,Блаже Конески“,
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“-Скопје

5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Споредбени проучувања меѓу
Македонски јазик и лингвистика/ Филолошки
македонскиот и словенечкиот јазик факултет ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св.
во јужнословенски и
Кирил и Методиј“-Скопје
словенски контекст
2.
Семантиката и граматиката на
Македонски јазик и лингвистика/ Филолошки
македонскиот јазик
факултет ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св.
Кирил и Методиј“-Скопје
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Универзитет ,,Св Кирил Методиј“,
1.
Аризанковска, Лидија Проблеми при
Скопје, 2007.
преведувањето од
македонски на
словенечки јазик,
XXXIII Меѓународна
научна конференција,
Охрид,
2006,(Зборник), 5768.
МАНУ, Скопје, 2008.
2.
Аризанковска, Лидија Словенечката
лексема celo
наспрема
македонската дури
(и) како нејзин
еквивалент од
семантичкосинтаксички аспект,
XIV Меѓународен
славистички конгрес
(Зборник), 19-39.
Универзитет ,,Св Кирил Методиј“,
3.
Аризанковска, Лидија Системот на
глаголски времиња во Скопје, 2009..
македонскиот јазик
наспрема
словенечкиот и

10.2

другите
јужнословенски
јазици, XXXV
Меѓународна научна
конференција, Охрид,
2008, (Зборник), 5965.
Универзитет ,,Св Кирил Методиј“,
4.
Аризанковска, Лидија Македонскиот и
Филолошки факултет ,,Блаже
словенечкиот јазик
Конески“, Скопје, 2009.
(особености кои ги
доближуват и ги
оддалечуваат, Трета
македонскословенечка
конференција, Охрид,
2007, (Зборник), 181198.
Универзитет ,,Св. Кирил и
5.
Аризанковска, Лидија Улогата на
Методиј“, Скопје, 2011.
партикулите и
нивното дефинирање
во јазикот од
семантичкосинтаксички аспект
(врз примери од
македонскиот и
словенечкиот јазик),
XXXVII
Меѓународна научна
конференција, Охрид,
2010, (Зборник), 187193.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Аризанковска, Лидија Меѓународен проект: Проект на Владата на Р. Словенија,
Министерството за образование,
Мигрантиучесник
наука и технологија, 2006.
Вклучување на
децата на
иселениците во
словенечкиот
образовен систем
(MigrantiVključevanje otrok
preselenjcev v
slovenski izobraževalni
sistem).
Мicrosoft Office,
2.
Аризанковска, Лидија Меѓународен
учесник
проект:Локализација 2006/2007.
на Office 2007 и
Windows Vista за
корпорацијата
Microsoft, проект на
Мicrosoft Office
(Localization of Office
2007 and Windows

10.3

Vista for corporation
Microsoft)
3.
Аризанковска. Лидија Меѓународен проект
учесник
ТЕМПУС-МАЛТЕК,
Центар за тестирање
и сертифицирање на
македонскиот јазик
како странски/втор
јазик (International
project TEMPUS –
MALTEK, Centre for
testing and certifying
Macedonian language
as a foreign/second
language, participant
and vice/coordinator)
4.
Аризанковска, Лидија Меѓународен проект:
учесник
Меѓународен семинар
за оформување на
процедури за
тестирање според
европски стандарди и
нивна примена во
македонскиот јазик
како странски
(International Train—
the-Trainer Workshop
on Developing
Standard Testing
Procedur and their
Implementation in
Macedonian as a
foregn language),
проект на УНЕСКО
5.
Аризанковска, Лидија Меѓународен проект:
учесник
Унапредување на
курикулумот во
наставата по
македонски јазик
како странски
(International project
TEMPUS, Macedonian
as a Foreign Language
Curriculum Upgrading)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Аризанковска, Лидија Монографија: Од
семантиката и
синтаксата на дел од
словенечките и
македонските
партикули.
(за монографијата е
објавена позитивна

Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“, Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Скопје,
2007/2008.

Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“, Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Скопје,
2008/2009.

Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“, Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Скопје, 20092011.

Издавач/година
Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“, Филолошки факултет
,,Блаже Конески“, Скопје, 2007.

10.4

оцена во
реномираното
словенечко научнo
списание
Славистична ревија
(Slavistična revija) од
2008 (1), Љубљана,
117-118)
Филолошки факултет ,,Блаже
2.
Аризанковска, Лидија Прирачник за
Конески“, Скопје, 2008.
(и др.)
составувачите на
тестот по македонски
јазик како странскиТЕМАК
Филолошки факултет ,,Блаже
3.
Аризанковска, Лидија Прирачник за
Конески“, Скопје, 2008.
(и др.)
изведувачите и
оценувачите на
тестот по македонски
јазик како странскиТЕМАК.
Универзитет ,,Св. Кирил и
4.
Аризанковска, Лидија Дијалектологија на
словенечкиот јазик на Методиј“, Скопје, 2011.
македонски
(универзитетски
учебник).
5.
Аризанковска, Лидија Избор од современата Универзитет ,,Св. Кирил и
Методиј“, Скопје, 2011.
словенечка
литература во превод
на македонски јазик
(учебно помагало,
двојазично).
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет ,,Блаже
1.
Аризанковска, Лидија Прирачник за
(и др.)
кандидатите за тестот Конески“, Скопје, 2008.
по македонски јазик
како странскиТЕМАК.
Филолошки факултет ,,Блаже
2.
Аризанковска, Лидија Прирачник за
Конески“, Скопје, 2008.
(и др.)
составувачите на
тестот по македонски
јазик како странскиТЕМАК
Филолошки факултет ,,Блаже
3.
Аризанковска, Лидија Прирачник за
Конески“, Скопје, 2008.
(и др.)
изведувачите и
оценувачите на
тестот по македонски
јазик како странскиТЕМАК.
Универзитет ,,Св. Кирил и
4.
Аризанковска, Лидија Дијалектологија на
словенечкиот јазик на Методиј“, Скопје, 2011.
македонски
(универзитетски
учебник).
5.
Аризанковска, Лидија Избор од современата Универзитет ,,Св. Кирил и

11.

12.

словенечка
Методиј“, Скопје, 2011.
литература во превод
на македонски јазик
(учебно помагало,
двојазично).
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
4
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Univerza v Ljubljani, Filozofska
1.
Аризанковска, Лидија Slovenščina kot tuji
fakulteta, Ljubljana, 2009.
jezik – težave, s
katerimi se srečujejo
govorci makedonščine,
Zbornik Obdobja 28,
27-32.
Национална академија на науките на
2.
Аризанковска, Лидија Современиот
Украина, Киев, 2010.
македонски јазик
меѓу традицијата и
современите
зборообразувачки
тенденции (со осврт
на суфиксните
именски образувања),
Одраз на историјата и
културата на
народите врз
зборообразувањето,
(Зборник), 18-25.
Друштво за српски језик и
3.
Аризанковска, Лидија Карактеристике
књижевност Србије, Београд, 2011.
система глаголских
времена у
македонском језику у
поређењу са
словеначким и
другим
јужнословенским
језицима, Српска
књижевност и језик у
јужнословенском
контексту (Зборник
радова), (уред.
Михајло Пантиќ),
176-186.
Универзитет ,,Адам Мицкијевич“,
4.
Аризанковска, Лидија Партикулите и
Познањ, 2011.
текстот
(врз примери од
македонскиот јазик),
Словенско
зборообразување:
Систем и текст

(Зборник), (во печат)
За партикулите (врз
Матица српска, Нови Сад, 2011.
примери од
македонскиот и
словенечкиот јазик),
Зборник Матице
српске за славистику.
Zora, Maribor, 2011.
6.
Аризанковска, Лидија Кон статусот на
партикулите на
планот на кохезијата,
Зборник (80), 450486.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Меѓународен научен симпозиум
1.
Аризанковска, Лидија Slovenščina kot tuji
,,Обдобја“, Љубљана, на тема:
jezik – težave, s
Инфраструктура на словенечкиот
katerimi se srečujejo
govorci makedonščine јазик (Infrastruktura slovenskega
jezika), Филозофски факултет при
Универзитетот во Љубљана,
ноември 2009.
XII Меѓународна научна
2.
Аризанковска, Лидија Улогата на
конференција (заседание) на
партикулите и
нивното дефинирање Комисијата за словенско
зборообразување, Киев, на тема:
во јазикот од
Одраз на историјата и културата на
семантичконародите врз зборообразувањето,
синтаксички аспект
Национална академија на науките на
(врз примери од
Украина, мај 2010.
македонскиот и
словенечкиот јазик)
Тринаесетта конференција на
3.
Аризанковска, Лидија Партикулите и
Комисијата за зборообразување при
текстот
Меѓународниот славистички
(врз примери од
комитет, Познањ, на тема:
македонскиот јазик)
Словенско зборообразување: систем
и текст, Универзитет ,,Адам
Мицкијевич“, Познањ, мај 2011.
5.

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

Аризанковска, Лидија

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Томислав Треневски
12 август1960
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
доктор по
2004
филолошки науик

Институција
Филолошки факултет „Блажер
Конески“ - Скопје

6.
7.
8.

9.

10.

магистер по
1994
Филолошки факултет „Блажер
филолошки науки
Конески“ - Скопје
дипломиран
1985
Филолошки факултет „Блажер
професор по
Конески“ - Скопје
македонски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
лингвистика македонски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
лингвистика македонски јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
вонреден професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Лингвостилистика 1 и 2
гр. Македонски јазик
2.
Лингвостилистика
гр. Македонска книжевност
3.
Специјален курс 1 и 2
гр. Македонски јазик
4.
Социолингвистика
гр. Македонски јазик
5.
Македонски јазик 7 и 8
гр. Преведување и толкување
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонски јазик
Конференциско толкување
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година

11.

12.

број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Славица Велева
18.05.1963
VIII (докторски студии)
високо образование
Образование
Година
Институција
Дипломиран
1986
Филолошки факултет „Блаже
професор по
Конески“ Скопје
македонски јазик
и книжевност
Магистер на
1995
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ Скопје
Доктор на
2005
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Филологија
Лингвистика Македонски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Филологија
Лингвстика
Македонски јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Вонреден професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
Македонски јазик
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Зборообразување на современиот
Македонски јазик
македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“
2.
Македонски јазик – култура на
За сите студиски програми /изборен предмет
говорот
3.
Македонски јазик – вештини на
За сите студиски програми/изборен предмет
пишување
4.
Современ македонски јазик 3
За сите студиски програми/изборен предм
5.
Современ македонски јазик 4
За сите студиски програми/изборен предм
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Македонски јазик, Филолошки факултет„Блаже
1.
Актуелни лингвистички
Конески“
проучувања, (учествува заедно со
други реализатори)
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.

10.

4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Славица Велева
Зборообразувањето и Научна конференција на СМЈЛК
/2010
функционелните
стилови во
македонскиот јазик
Научна конференција на СМЈЛК /
2.
Славица Велева
Антонимните
2011
префиксни
образувања кај
глаголите во
македонскиот јазик
Modernisation of literary and cultural
3.
Славица Велева и
THE TEACHING OF
studies, Zbornik, Podgorica, 2011
Снежана Петрова
LITERATURE AND
CULTURE STUDIES
AT THE. FACULTY
OF PHILOLOGY
“BLAZHE KONESKI”
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Проект ТЕМПУС
„Надградување на
2010 - 2012
студиските програми
по македонски јазик
како странски“
2.
Проект ТЕМПУС
„Центар за тестирање 2006 - 2007
и сертифицирање на
македонскиот јазик
како странски/втор
јазик“
1995-1997
3.
Филолошки факултет, Современи промени
во словенските јазици
Катедра за
македонски јазик
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Скопје, 2006
1.
Славица Велева
Тенденции во
зборообразувањето во
македонскиот јазик
2.
Славица Велева
Сликозборница
Просветно дела, Скопје, 2010
Весна Пецева
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Анета Дучевска
30.12.1965
VIII (докторски студии)
високо образование
Образование
Година
1988
Дипломиран
професор по
македонски јазик
со англиски јазик
и книжевност
Магистер на
1996
филолошки науки
Доктор на
2005
филолошки науки
Подрачје
Поле
Филологија
Лингвистика
Подрачје
Поле
Филологија
Лингвстика

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ Скопје

Филолошки факултет „Блаже
Конески“ Скопје
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ Скопје
Област
Македонски јазик
Област
Македонски јазик

8.

9.

Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Филолошки
Вонреден професор
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
Македонски јазик
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Синтакса на Македонскиот
Македонски јазик
стандарден јазик 1 и 2
Филолошки факултет „Блаже Конески“
2.
Граматика на македонскиот јазик 7
Преведување и толкување албанскии8
македонски
Филолошки факултет „Блаже Конески“
3.

10.

Македонски јазик 1 и 2

Драмски актери
Факултет за драмски уметности

4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современи лингвистички теории
Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Анета Дучевска
„Анализа на текстот и Македонски јазик година LVI 2005 .
Скопје, 2006,
дискурсот во
македонскиот јазик“
Јубилеен годишен зборник на
2.
Анета Дучевска
„Тематската
Филолошкиот факултет Блаже
Лидија Танушевска
прогресија и
Конески книга 32 I, Скопје, 2006.
лексичката
реализација во еден
расказ од Бруно
Шулц“
3.
Анета Дучевска
„Лексичка кохезија“
Зборник посветен на проф. д-р

11.

12.

Кирил Конески, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ Скопје
2009.
4.
Анета Дучевска
„Референцијата и
Зборник посветен на проф. д-р
текстот“
Лилјана Минова-Ѓуркова,
Филолошки факултет „Блаже
Конески“Скопје 2009.
5.
Анета Дучевска
„Реченица-текстОхрид, 2009 Предавања на
контекст“
МСМЈЛК, Скопје 2010.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2010 - 2012
1.
Проект ТЕМПУС
„Надградување на
студиските програми
по македонски јазик
како странски“
2.
Проект ТЕМПУС
„Центар за тестирање 2006 - 2007
и сертифицирање на
македонскиот јазик
како странски/втор
јазик“
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Меѓународен семинар за македонски
1.
Катерина Велјановска Преглед на видските
јазик, литература и култура. Скопје
форми на почестите
Анета Дучевска
2007
глаголи во
Лидија Танушевска
македонскиот јазик
Станислава Сташа
Тофоска
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
8
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Симон Саздов
20 февруари 1967
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
доктор по
2004
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“
магистер по
1996
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“
дипломиран
1990
Филолошки факултет „Блаже
професор по
Конески“
македонски јазик
и книжевност
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
лингвистика македонски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
лингвистика македонски јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
вонреден професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Ономастика
гр. Македонски јазик
2.
Современ македонски јазик 1 и 2
гр. Албански јазик и Германски ј.
3.
Македонски јазик 5 и 6
Преведување и толкување
4.
Современ мак. јазик 3 и 4
Германски јазик и Англиски јазик
5.
6.
7.
8.

9.2

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонска ономастика
Македонски јазик
2.
3.
S. Sazdov
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Менора, Скопје, 2007
1.
С. Саздов
Феминативите во
македонскиот
стандарден јазик
2.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул. Скопке, 2007
јазик 1
3.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2008
јазик 2
4.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2009
јазик 3
5.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2009
јазик 4
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1995-1997
1.
Филолошки факултет, Современи промени
во словенските јазици
Катедра за
македонски јазик
2010-2012
2.
Проект на ТЕМПУС
Надградба на
студиските програми
по македонски јазик
како странски
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Менора, Скопје, 2007
1.
С. Саздов
Феминативите во
македонскиот
стандарден јазик
2.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2007
јазик 1
3.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2008

јазик 2
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2009
јазик 3
5.
С. Саздов
Современ македонски Табернакул, Скопје, 2009
јазик 4
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
S. Sazdov
Feminativi u
Treći međunarodni znanstveni skup
hrvatskom i
Hrvatsko-makedonske književne,
makedonskom jeziku
jezične i kulturne veze, Rijeka, 2012
37. Научна конференција на
2.
С.Саздов
За полисемноста на
Меѓународниот семинар за
предлозите во
македонски јазик, литература и
македонскиот јазик
култура, УКИМ, Скопје, 2010
36. Научна конференција на
3.
С.Саздов
Лексички синоними
Меѓународниот семинар за
како резултат на
македонски јазик, литература и
метафора во
култура, УКИМ, Сккопје, 2009
македонскиот јазик
35. Научна конференција на
4.
С.Саздов
За согласувањето по
Меѓународниот семинар за
род и по број во
македонски јазик, литература и
македонскиот јазик
култура, УКИМ, Скопје, 2008
5.
С.Саздов
Европска унија или
Денови на Благоја Корубин, ИМЈ
Европска Униија
„Крсте Мисирков“, Скопје 2012
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
25
11.2 Магистерски работи
0
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Проблеми социо- и
1.
С. Саздов
Феминативи в
психолингвистики, Випуск 9,
македонском јазике
Федералное агенство по
как отражение
образованију министерства
социалного
образованија и науки росијској
положенија
федерации, Перм, 2007 (стр. 65-73)
женштини
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
види под 10
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
4.

11.

12.

С. Саздов

Ред.
број
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Автори

Наслов на трудот

Меѓународен собир/
конференција

види под 10

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Станислава-Сташа Тофоска
13.01.1969
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
дипломиран
1990
УКИМ, Филолошки факултет
професор по
„Блаже Конески“
македонски јазик
магистер по
1996
УКИМ, Филолошки факултет
филолошки науки
„Блаже Конески“
доктор по
2005
УКИМ, Филолошки факултет
филолошки науки
„Блаже Конески“
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
лингвистика
македонски
семантика и современ
јазик
македонски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
лингвистика
македонски
семантика, глаголски вид и
јазик
современ македонски јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Филолошки
вонреден професор, современ македонски
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
јазик, лингвистика
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонски јазик 1( зимски
Превод и толкување (англиски, француски,
семестар)
германски), Филолошки факултет „Блаже
Конески“
2.
Македонски јазик 2
Превод и толкување (англиски, француски,
((летен семестар)/
германски), Филолошки факултет „Блаже
Конески“
3.
Граматика на македонскиот јазик5
Превод и толкување (албански), Филолошки
(зборобразување)/
факултет „Блаже Конески“
4.
Граматика на македонскиот јазик 6
Превод и толкување (албански), Филолошки
(лексикологија)
факултет „Блаже Конески“
5.
Правопис на современиот
Македонски јазик и изборен за сите други
македонски јазик
студиски групи/програми на Филолошкиот
факултет„Блаже Конески“
6.
Правоговор на современиот
Македонски јазик и изборен за гр. изборен за
македонски јазик
сите други студиски групи/програми на
Филолошкиот факултет„Блаже Конески“
7.
Македонски јазик со вештини на
изборен за сите групи/програми на
пишување/ Македонски јазик со
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
култура на говор
8.
Усвојување на македонскиот како
Македонски јазик и изборен за сите други
втор јазик
студиски групи/програми на Филолошкиот

9.2

9.3

факултет„Блаже Конески“
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Теориски пристапи во усвојувањето Македонски јазик, Филолошки
на македонскиот јазик како втор
факултет„Блаже Конески“
(учествува)
заедно со други реализатори
Македонски јазик, Филолошки
2.
Актуелни лингвистички
факултет„Блаже Конески“
проучувања, (учествува заедно со
други реализатори)
Конференциско толкување- ПИТ, Филолошки
3.
Македонски јазик и македонска
факултет„Блаже Конески“
култура (учествува заедно со други
реализатори)
4.
5.
6.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Семантиката и граматиката на
Македонски јазик
македонскиот јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“
заедно со проф.д-р Елена Петроска
2.

10.

Структура и организација на
лексичкиот систем на македонскиот
јазик
заедно со проф. д-р Катерина
Велјановска

Македонски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“

3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Тофоска Ст.
„VERBA DICENDI
како лексички
показатели на
евиденцијалноста и
нивниот сооднос со
граматичките
показатели на
евиденцијалност во
македонскиот јазик“,
во: Перифрастични
конструкции со ESSE
и HABERE во
словенските и
балканските јазици,
41-54.
2.
Петроска E. , Тофоска „Лексичките
Ст.
показатели за
прекажана
евиденцијалност во

Издавач/година
МАНУ, Скопје 2011

Филолошки факултет „Блаже
Конески“,2011

10.2

македонскиот и во
полскиот јазик“ во
Folia Philologica
Macedono-Polonica,
tom 8, 521-532.
3.
Петроска E. , Тофоска „Основни средства за МАНУ, 2010
Ст.
изразување
сегашност во
словенските и
балканските јазици “
во Сегашност како
лингвистички поим,
165-177
Филолошки факултет „Блаже
4.
Jelaska Z., Cvikić L.,
„Glagolski sustavi u
Конески“,2010
Tofoska S.
hrvatskomu i
makedonskomu kao
drugomu i stranomu
jeziku“ во
Меѓународен
македонистички
собир, 153-166.
МСМЛК, УКИМ, Скопје 2007
5.
Тофоска Ст.
„За врската меѓу
значењата на
глаголот и
семантичката
карактеризација на
објектот на
дејството“ во XXXIII
научна конференција,
171-181.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Истражувачки центар за ареална
Функционална и
1.
З. Тополињска
лингвистика, МАНУ, 2001- до денес
географска
(раководител) и др.
карактеристика на
Ст. Тофоска
морфосинтаксичките
(соработник)
балканизми

2.

Е. Црвенковска
(главен истражувач),
Елена Петроска и Ст.
Тофоска и др.

3.

И. Пановска-Димкова
(раководител) и др.
Ст. Тофоска
(соработник)

Положбата на
хрватскиот и
македонскиот јазик
во образовниот
систем на
повеќејазични
средини
158638-TEMPUS-12009-1-MK-TEMPUSJCPR) за
надградување на
студиските програми

билатерален проект, финансиран од
МОН на РМ и MOŠ Hrvatska
2007-2009

Филолошки факултет „Блаже
Конески“
јануари 2010-декември 2010

4.

10.3

10.4

Т. ГочковаСтојановска
(раководител) и др.
Ст. Тофоска
(соработник)

по македонски јазик
како странски
TEMPUS
MALTECCSM_SCMC008B06- 2006 (MK),
за изработка на
стандардизиран тест
по македонски јазик
за средно рамниште
(Б1)

Филолошки факултет „Блаже
Конески“, 2006-2007

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
УКИМ, Меѓународен семинар за
Преглед на видските
1.
К. Велјановска, А.
македонски јазик, литература и
форми на почестите
Дучевска и Л.
култура, Скопје 2007
глаголи во
Танушевска, С.
македонскиот јазик
Тофоска
(прирачник)116 стр.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Тофоска Ст.
„Основни средства за МАНУ 2010
изразување
сегашност во
хрватскиот јазик“ во
Сегашност како
лингвистички поим,
63-72.
Институт за македонски јазик Крсте
2.
Тофоска Ст. со Ј.
„Начини на
Мисирков, Скопје 2009
Шемко)
изразување
благослови во
македонскиот и во
албанскиот јазик
(сличности и
разлики)“ во
зборникот на трудови
Културата и
јазикот,251-262.
Филолошки факултет „Блаже
3.
Тофоска Ст.
„Глаголскиот вид во
Конески“, 2009
учебниците по
македонски како втор
и како странски
јазик“,во Зборник во
чест на проф. д-р
Лилјана МиноваЃуркова 57-62.
МАНУ, Скопје 2008
4.
Тофоска Ст.
„Глаголски
предикати носители
на информацијата за
евиденцијалност во

македонскиот и во
полскиот јазик“ во
Реферати на
македонските
слависти за XIV-иот
меѓународен
славистички конгрес
во Охрид, 303-310.
11.

12.

5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
1
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Hrvatsko-makedonske književne,
1.
Тофоска Ст.
Усвојувањето на
jezične i kulturne veze, Rijeka, 23-25
македонскиот јазик
март 2011
како втор и
евиденцијалноста
Граматика и лексика у словенским
2.
Тофоска Ст.
Verba dicendi како
лексички показатели језицима, Нови Сад-Белград, 14-16
септември 2010
на евиденцијалноста
и нивниот сооднос со
граматичките
показатели на
евиденцијалноста во
македонскиот јазик
Меѓународен собир на соработка
Преносни
3.
Тофоска Ст
Прв, втор,друг јазик: македонскоотстапувања кај
хрватски споредби, Скопје 14-15 мај
говорителите на
2010
албанскиот јазик во
усвојувањето на
предлозите во
македонскиот јазик“

на Скопје
Тофоска Ст

.
Тофоска Ст. и
Петроска Е.

Тофоска Ст

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

“Verbs expressing
telic aspectual
configuration in
Macedonian”

Fourt Annual Meeting of the SLS,
Zadar, 2009

„Лексичките
показатели за
прекажана
евиденцијалност во
македонскиот и во
полскиот јазик“

VIII Македонско-полска
конференција, Скопје 2009

„Глаголски
предикати носители
на информацијата за
евиденцијалност во
македонскиот и во
полскиот јазик“

XIV меѓународен славистички
конгрес, Охрид 2008

Искра Пановска-Димкова
25.4.1971
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
1993
Филолошки факултет „Блаже
Дипломиран
Конески“ Скопје
професор по
македонски јазик
со албански јазик
и книжевност
Магистер на
1998
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ Скопје
Доктор на
2003
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
лингвистика македонски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
лингвистика македонски јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
вонреден професор по современ македонски
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
јазик
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Граматика на македонскиот јазик 1
ПИТ-А, Филолошки факултет

2.
3.
4.

10.

Граматика на македонскиот јазик 2
Правопис/правоговор и
фонетика/фонологија
Современ македонски јазик 1

ПИТ-А, Филолошки факултет
Македонска книжевност, Филолошки факултет

Јужнословенски јазици / Француски јазик /
Славистика, Филолошки факултет
5.
Современ македонски јазик 2
Француски јазик / Славистика, Филолошки
факултет
6.
Прагматика
Македонски јазик, Филолошки факултет
7.
Правопис и правоговор
Филолошки факултет
8.
Македонски јазик за странци 1-6
Филолошки факултет
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современи лингвистички теории
Македонски јазик, Филолошки факултет
2.
Mакедонскиот јазик како странски
Македонски јазик, Филолошки факултет
(усвојување, настава и оценување)
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2011
1.
Искра Пановска„Сличности и
Димкова
разлики меѓу
хабитуалната и
мултипликативната
видска конфигурација
– понатамошни
согледувања”, на
Меѓународната
научна конференција
“Категории
глагольной
множественности в
славянских и
неславянских языках
(синхрония и
диахрония)”, во
Охрид, 22-24 јуни
2010 г. – Скопје:
2011, 115-20.
2.
Искра Пановска„За еден тип на
2010
Димкова
изговор кај
генерациите родени

во Скопје по 1970 г.
(или Кога Елена
стана Илина)”, во
Меѓународен
македонистички
собир (Научен собир
организиран по повод
Годината на
македонскиот јазик,
Охрид, 29 август-1
септември 2008). –
Скопје: 2010, 261-4.
3.

Искра ПановскаДимкова

4.

Искра ПановскаДимкова

5.

Искра ПановскаДимкова

2009
„Хабитуална и
мултипликативна
лимитативност во
македонскиот јазик”,
во Зборник во чест на
проф. д-р Лилјана
Минова-Ѓуркова по
повод 70 години од
раѓањето. – Скопје:
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј”,
Филолошки факултет
„Блаже Конески”,
Катедра за
македонски јазик и
јужнословенски
јазици, 2009, 231-6.
2008
„Прилог кон
дискусијата
посветена на
Правописниот речник
(врз фонот на
проектот Толковен
речник на
македонскиот јазик)”,
во Литературен збор.
– Скопје: 2008, 1-3.
2007
„Хабитуални
морфосинтаксички
структури”, во
Филолошки студии. –
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј” –
Република
Македонија,
Пермский
государственный
университет – Россия,
Univerza v Ljubljani –
Slovenija, Sveučilište u
Zagrebu – Hrvatska.
2007, 2, 240-7.

10.2

10.3

http://www.philologica
lstudies.org/dokumenti/
2007/vol2/22.pdf
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Проект ТЕМПУС
„Надградување на
2010-2012
студиските програми
по македонски јазик
како странски“
2008
2.
Проект УНЕСКО
„Примена на
европските стандарди
од областа на
македонскиот јазик
како странски во
тестирањето на
почетно рамниште“
3.
Проект ТЕМПУС
ТЕМПУС, под наслов 2006-2007
„Центар за тестирање
и сертифицирање на
македонскиот јазик
како странски/втор
јазик“
1994-2004
„Глаголскиот вид
4.
Меѓународен проект,
(аспектот) во
Министерство за
македонскиот јазик“
образование и наука
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
1.
Искра ПановскаВидската категорија
– Скопје, 2011
Димкова
хабитуалност во
македонскиот јазик
2010
2.
Искра ПановскаПрактикум по
Димкова
правопис со
правоговор на
македонскиот
литературен јазик
(дополнето издание).
Филолошки факултет „Блаже
Прирачник за
3.
Гочкова-Стојановска
Конески“, Скопје, 2008
Т., Пановска-Димкова изведувачите и
оценувачите на
И.
Тестот по македонски
јазик како странски
јазик – за почетно
рамниште
Филолошки факултет „Блаже
Прирачник за
4.
Гочкова-Стојановска
Конески“, Скопје, 2008
Т., Пановска-Димкова кандидатите на
Тестот по македонски
И.
јазик како странски
јазик – за почетно
рамниште
Филолошки факултет „Блаже
Прирачник за
5.
Гочкова-Стојановска
Конески“, Скопје, 2008
Т., Пановска-Димкова составувачите на
Тестот по македонски
И.

10.4

јазик како странски
јазик – за почетно
рамниште
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Гочкова-Стојановска
„Македонскиот јазик 2010
Т., Пановска-Димкова како странски – во
И.
контекст на
проектната
соработка”, во
Годишен зборник на
Филолошкиот
факултет. – Скопје:
2010 (36), 541-7.
2.

Искра ПановскаДимкова, Татјана
Гочкова-Стојановска

„Кон актуелните
2009
состојби и
перспективи во
наставата по
македонски јазик
како странски”, во
Литературен збор. –
Скопје: 2009, 1-3,
111-7.
2010
„Примена на
европските стандарди
во изучувањето,
тестирањето и
сертифицирањето на
македонскиот јазик
како странски”, на
конференцијата „Прв,
втор, друг јазик:
хрватско-македонски
споредби” – Скопје,
мај 2010.

3.

Искра ПановскаДимкова, Татјана
Гочкова-Стојановска

4.

Ina Ferbežar,
Tatjana GočkovaStojanovska,
Iskra PanovskaDimkova

„Center za testiranje in
certificiranje
makedonščine kot
tujega jezika (projekt
Tempus MaLTeCC)”,
во Jezik in slovstvo,
Letnik XIV. –
Ljubljana: 2009, 1, 868.

2009

5.

Tatjana GočkovaStojanovska,
Iskra PanovskaDimkova

“Setting Standards in
Learning, Teaching
and Assessment in
Macedonian as a
Foreign Language”,
ALTE 4th International
Conference, Krakow

“Setting Standards in Learning,
Teaching and Assessment in
Macedonian as a Foreign Language”,
ALTE 4th International Conference,
Krakow 2011

11.

12.

2011
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Ненад Вујадиновиќ
03.10.1964 г.
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
основни студии
1988
магистратура
1998
докторат
2008

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
лингвистика

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
лингвистика

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата

Институција
Филолошки

Институција
Филолошки факултет - Скопје
Филолошки факултет - Белград
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ - Скопје
Област
српски јазик

Поле
дијалектологија
Поле
Област
српски јазик
социолингвистика и
комуникологија:
теорија и
практика на
огласувањето
Звање во кое е избран и област
доцент, српски јазик

9.

10.

каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Српски јазик 1-6
Српски јазик и книжевност / Филолошки
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
2.
Методика на наставата по српски
Српски јазик и книжевност / Филолошки
јазик 1-2
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
3.
Српскиот јазик во практиката 1-2
Српски јазик и книжевност / Филолошки
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
4.
Стилистика на српскиот јазик 1-2
Српски јазик и книжевност / Филолошки
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
5.
Дијалектологија на српскиот јазик
Српски јазик и книжевност / Филолошки
1-2
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
6.
Контрастивна анализа на српскиот и слободен изборен предмет / Филолошки
македонскиот јазик / македонскиот
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
и српскиот јазик 1-2
7.
Комуникација и реклама
слободен изборен предмет / Филолошки
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
8.
Креативност во рекламирањето
слободен изборен предмет / Филолошки
факултет „Блаже Конески“ - Скопје
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Ненад Вујадиновиќ
Статусот на српскиот Годишен зборник на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“, кн. 37,
(српскохрватскиот)
Скопје, 2010, 81-101.
јазик во основните
училишта во
Република
Македонија во
периодот од 1945 до
1991 година
2.
Ненад Вујадиновиќ
За можната употреба Годишен зборник на Филолошкиот

на некои искуства од
областа на
огласувањето во
процесот на
решавање на
социолингвистички
прашања

10.2

10.3

10.4

факултет „Блаже Конески“, кн. 36,
Скопје, 2009, 341-347.

3.
4.
5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет „Блаже
1.
Ненад Вујадиновиќ
Примена на
искуствата од областа Конески“, 2010.
на огласувањето во
решавање на
социолингвистички
прашања (врз основа
на еден конкретен
пример)
2.
Ненад Вујадиновиќ
Говор Каменара
Научно друштво за неговање и
проучавање српског језика, Студије
српске и словенске, Монографије,
Серија IV, бр. 4 (2002), Београд,
2007.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Министерство за образование и
Наставна програма:
1.
Н. Николовска, Н.
наука, Биро за развој на
Српски јазик (IV
Вујадиновиќ, Г.
образованието, Скопје, 2008, 1-18.
одделение),
Веловска, С.
Деветгодишно
Јовановска, М.
основно образование,
Маркоска,
Биро за развој на образованието,
Наставни програм:
2.
Н. Николовска, Н.
Скопје, 2008, 57-71.
Српски језик,
Вујадиновиќ, Г.
Деветогодишње
Веловска, С.
основно образовање,
Јовановска, М.
во: Наставни
Маркоска,
програми за V
одделение на
деветгодишното
основно образование,

11.

12.

3.

Н. Николовска, В.
Стојчевска-Антиќ, Н.
Вујадиновиќ, С.
Јовановска, С.
Велкова

4.

Н. Николовска, В.
Стојчевска-Антиќ, Н.
Вујадиновиќ, С.
Јовановска, С.
Велкова

Наставна програма:
Српски јазик, VI
одделение на
осумгодишното
основно образование
(VII одделение на
деветгодишното
основно
образование),
Наставна програма:
Српски јазик, VII
одделение на
осумгодишното
основно образование
(VIII одделение на
деветгодишното
основно
образование),

Министерство за образование и
наука, Биро за развој на
образованието, Скопје, март 2008, 122.

Министерство за образование и
наука, Биро за развој на
образованието, Скопје, ноември
2008, 1-21.

5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

СТУДИСКИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
НАУЧНА ОБЛАСТ МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ

СТУДИСКА ПРОГРАМА
МАГИСТРАНТОТ БИРА:
Задолжителни предмети
1. Задолжителен (општ) предмет
2. Задолжителен предмет од потесната специјалност
3. Техника на научна работа
Изборни предмети
1. Изборен предмет од соодветниот модул
2. Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

Кредити
7,5
7,5

Семестар
1
1

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.

Заеднички (општи) предмети
Теорија на литература
Македонска книжевност

Бр.
1.

Предмети од потесна специјалност
Часови Кредити Семестар
Теорија на литературата: историјата на значењето од Сосир до
15
7,5
1
Дерида
Ars poetica херменевтика
15
7,5
1
Митологеми и ритуалеми во македонскиот фолклор
15
7,5
1
Жанрот „молитва“ во македонската средновековна книжевност
15
7,5
1
Националните претпоставки на македонската преродба
15
7,5
1
Палимпсестите во македонската современа книжевност
15
7,5
1
Митски и фолклорни елементи во современата македонска проза
15
7,5
1
Теориската психоанализа и македонската книжевност и култура
15
7,5
1
Историографска метафикција во Македонската современа
15
7,5
1
книжевност

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Часови
15
15

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити Семестар
10
5
2
12
5
2
/
20
2
ВКУПНО: 30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
Општи предмети
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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Магистрантот да се оспособи за научно‐истражувачка работа преку продлабочено проучување
на македонска книжевност во рамките на македонската култура (народна, средновековна, нова
и современа).
Содржина на предметната програма:
Во рамките на предвидените 15 часа ќе се направи едно проследување на македонска
книжевност и култура (почнувајќи од македонската култура и цивилизација па преку предавања
од областа на македонската народна, средновековна, нова и современа книжевност).
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
Македонска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: македонска книжевност и јужнословенски
книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Виолета Пирузе‐Тасевска
Проф. д‐р Науме Радически
Проф. д‐р Добрила Миловска
Проф. д‐р Нина Анастасова‐Шкрињариќ
Проф. д‐р Весна Мојсова‐Чепишевска
нема

17.3.
17.4.

18.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21
22.

7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Виолета
Толкувања и
Скопје: Детска
Пирузе‐
вредности
Радост
Тасевска
2.
Науме
Литературна
Скопје:
Радически
раскрсница
Македонска реч
3.
Добрила
Книжевно
Скопје:
Миловска
наследство
Каприкорнус
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Фолклорни
Скопје:
1.
Нина
социјални фосили
Македонска реч
Анастасова‐
Шкрињариќ
Игра и симулации
Скопје: Галикул
2.
Весна
Мојсова‐
Чепишевска
3.
В. Тушевски
Нова македонска
Скопје: Менора
книжевност

4.
5.

(D)
(C)
(B)
(A)

Година
1997

2006
2004

Година
2011

2011

2008

1.
2.
3.
4.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

5.
6.

Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ Стекнување на супспецијалистички знаења од Теорија на литература;
‐ Примена на литературната теоријата во пракса;
‐ Постигнување на суштинска и креативна синергија на теоријата со праксата (апликации)
преку примери од дела);
‐ Индивидуална оспособеност на постдипломците за самостојна анализа на литературни дела и
текстови
‐ Овозможување на теориска основа (и апликација) за изработка на магистерски труд од
областите: Теорија на литература, Македонистика, и пошироки области на литературната наука.
Содржина на предметната програма:
Теории на жанри:
‐ Теории на драма (драматологија)
‐ Теории на поезија (поетологија)
‐ Теории на проза (наратологија)
‐ Теории на останати литературни жанри: есеј, критика, итн.
‐ Теории на хибридни жанри.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување ‐ Изработка на завршен истражувачки труд (семинарска работа) и усна
одбрана на трудот пред наставникот.
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Македонска литература
Филолошки факултет „Блаже Конески “ –
Скопје
Катедра: Македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Кристина Николовска

17.3.
17.4.

18.

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

ТЕОРИЈА НА ЛИТЕРАТУРА

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

7,5

од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21
22.

7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Цветан
Енциклопедиски
„Детска Радост„
Тодоров /
речник на науките
Освалд Дикро за јазикот
Теорија на прозата „Детска Радост„
2.
Приредил:
Атанас
Вангелов
3.
Венко
А/Обдукција на
„Галикул„
Андоновски
теоријата
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
„Култура„
1.
Венко
Судбината на
Андоновски
значењето.
(зборник:
структурализам,
семиотка,
наратологија,
деконструкција,
приредил: Венко
Андоновски)
2.
Кристина
Метафора на
„Зојдер„
Николовска
припадност
3.
Кристина
Глаголска
„Зојдер„
Николовска
метафора
4.
Кристина
Внатрешен молк
„Зојдер„
Николовска
5.
Горан
Мала книга на
„Табернакул„
Стефановски стапици

(D)
(C)
(B)
(A)

Година
1994

1994

2011

Година
2007

1999
2004
2006
2003

ПРЕДМЕТИ ОД ПОТЕСНА СПЕЦИЈАЛНОСТ:
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.

Митски и фолклорни елементи во современата
македонска проза

Македонска книжевност и култура
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книжевност и јужнословенски
книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Виолета Пирузе – Тасевска
Предуслови за запишување на предметот Нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку интерпретативната разновидност (естетска плуралност) да се опфати целината
(тоталитетот) на книжевните артефакти – митското и фолклорното и да се расветлат од повеќе
разновидни аспекти.
Содржина на предметната програма:
I.Презентирање на актуелните модели и парадигми во проучувањето на феномените мит‐
фолклор;
II. Истражување на феноменолошките перформанси во современата македонска проза преку
делата на Ѓ.Абаџиев, С. Попов, Ж. Чинго, П. М. Андреевски, В. Урошевиќ и др.
III. Концептот на обработка претпочита креирање на есенцијално‐интегрална, содржинско‐
естетска и стилско‐изразна структурна целина, со посебен однос кон когнитивната
традиционална и модерна духовна матрица
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
10 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
3 часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

10 бодови
10 бодови
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
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Нема

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Скопје
1.
Христо
Поетиката на
Георгиевски
македонскиот
расказ
2.
Христо
Македонскиот
Скопје
Георгиевски
роман 1952‐1982
Скопје
3.
Миодраг
Историја на
Друговац
македонската
книжевност 20 век
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Јан
Структура, функција, Нолит
Мукаржовски знак, вредност
Толкувања и
Детска радост
2.
Виолета
вредности
Пирузе –
Тасевска
3.
4.
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.
8.
9.
10.

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Година
1985

1983
1990

Година
1987
1997

НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕТПОСТАВКИ НА МАКЕДОНСКАТА
ПРЕРОДБА

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книжевност

Втор циклус
1 година
7
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Науме Радически
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):

7,5

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Со работата во рамките на овој курс, низ апликативни примери од македонската
книжевност, магистрантите треба да ги продлабочат своите познавања за културниот развој на
македонскиот народ во XIX век, особено за националниот карактер на тој развој.
Содржина на предметната програма:
Развојните посебности на македонската национална култура; Можностите и пречките во развојот
на македонската книжевност во XIX век; Јазичните дилеми и заблуди на македонските
преродбеници; Романтичарските идеи и вредности во македонската книжевност во XIX век;
Македонскиот XIX век како национално‐културна преродба.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
10 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
2 часови
16.2 Самостојни задачи
3 часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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
од 91 до 100 бода

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Б. Конески
Македонскиот XIX
Скопје
1986
век
Скопје
1983
2.
Б. Ристовски
Македонскиот
народ и
македонската
нација 1‐2
3.
Г. Тодоровски Македонската
Скопје
1990
книжевност во XIX

22.2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

век
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Н. Радически Литературна
раскрсница
2.
3.
4.
5.

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

Година
2006

Жанрот молитва во средновековната книжевност
Македонска книжевност и култура
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра:Македонска книж.и јуж.книж.

Втор циклус
1 година
7.5
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Добрила Миловска
Предуслови за запишување на предметот Нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Курсот има за цел да ги воведе студентите во проучување на молитвата и нејзиното значење за
развојот на книжевната традиција
Содржина на предметната програма:
Поимот молитва во средновековната книжевност; Културно‐историски претпоставки за појавата
на молитвата во средновековната книжевност; Развојот на молитвата во средновековната
книжевна традиција ;Селективен приказ на молитвата во средновековната книжевност
/традиција и континуитет/
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
10 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
3 часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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
од 91 до 100 бода
Нема

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Господовата
Матица
1.
Протоѓакон
молитва
македонска
Ратомир
Грозданоски
2.
Св. Теофан
Православна
Светигора
Затворник
молитва
3.
Св. Теофан
Молитва Господња
Светигора
Затворник
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Светигора
1.
Св. Теофан
Молитва‐основно
Затворник
дело живота
хришќанског
За молитвата
Табернакул
2.
Евагриј
Патиски,Св.Н
икифор
Осаменик,Св.
Григориј
Синаитски,Св.
Симеон Нов
Богослов
3.
4.
5.

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

Година
1995

1999
1999

Година
2001

2001

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Македонска книжевност и култура
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книжевност и јужнословенски
книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. Нина Анастасова Шкрињариќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
целта е студентите да го согледаат македонскиот фолклор, поконкретно македонската народна
книжевност како складиште на митски материјал; да се запознаат со експлицитните и
имплицитните митски јадра кои се конзервирани во народната традиција.
Содржина на предметната програма:
1. Митологеми/ ритуалеми од старословенскиот митолошки систем во македонската народна
поезија: обредни песни – реликти од фазата на политеизам („висока митологија“), митолошки
песни – реликти од анимистичко‐демонистичката фаза („ниска митологија“), религиозно‐
легендарни песни – реликти од паганско‐христијанскиот синкретизам. 2. Митологеми/ритуалеми
од аграрниот и антрополошкиот циклус во обредната (обичајната) култна пракса.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
10 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
3 часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21

МИТОЛОГЕМИ И РИТУАЛЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР

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

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

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)
Предметот да е запишан во соодветниот семестар
македонски
Евалуација / самоевалуација

22.

наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Vitomir Belaj
Hod kroz godinu (II
izd.)
2.
Н.Анастасова‐ Словенски пантеон
Шкрињариќ
3.

22.2

Т.
Вражиновски

Народна
митологија на
Македонците

Издавач

Година

Golden marketing‐
Tehnicka knjiga
Менора

2007

Матица
македонска‐
Институт за
старословенска
култура

1998

2004

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Н. Анастасова Митски
Шкрињариќ
координати
2.
К.
Митот и
Пенушлиски
фолклорот
3.
E. Csapo
Teorije mitologije

Македонска реч

2008

Матица
македонска
Clio

2005
2008

4.

Табернакул

2002

5.

Е.М.
Mелетински

Поетика на митот

Издавач

Година

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.

Теорија на литературата: историјата на значењето
од Сосир до Дерида

Македонска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Венко Андоновски
Предуслови за запишување на предметот
Завршени студии одд прв циклус
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат кандидатите со основните лингвистички, семиотички и книжевно‐теориски
концепции на значењето во 20‐тиот век. Кандидатите се оспособуваат да ги разликуваат
различните концепции на значењето низ неколку магистрални текови на литературната теорија
на векот: структурализмот, семиотиката, наратологијата, херменевтиката, постмодерната
теорија,
деконструкцијата и по неа.
Содржина на предметната програма:
Тери Иглтон: преглед на историјата на значењето во книжевниот текст. Каир Елам: историја на
значењето во театарот. Томас Себеок: значењето во зоосемиотиката. Симор Четман: резиме на
значењето во наратологијата. Мајкл Рифатер: кон деконструкцијата на значењето. Патриша Во:
кон метазначењето. Брајан Мекхејл: онтологија на постмодерното значење. Џон К. Шериф: да се
оживее Пирс за да се оствари бесконечното, децентрирано значење на Дерида и Еко. Резиме:
значењето на значењето во време на тиранијата на означителите.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

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

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
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Андоновски,
Судбината на
Култура, Скопје
2007
Венко
значењето.
Modern Literary
Oxford University
2001
2.
Rice, Philip;
Theory.
Press
Waugh
Patricia
The Phenomenology
Routledge, London 2002
3.
Moran,
Reader
and New York
Dermot;
Mooney
Timothy
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Панзова
Значењето и
Скопје, Ѓурѓа
1998
Виолета
вистината.
2.
Winfried Nöth Povijest semiotike
Republika 10, LIX‐
2003
Загреб
3.
4.
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.
8.
9.
10.

ПАЛИМПСЕСТИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА
КНИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

Македонска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книжевност и јужнословенски
книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Весна Мојсова‐Чепишевска
Предуслови за запишување на предметот
нема
Цели на предметната програма (компетенции):

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Преку овој курс магистрантите треба да се запознаваат со највисоките вредности и со
посуптилните развојни специфичности на македонската современа книжевност и култура со
акцент на палимпсестите во неа.
Содржина на предметната програма:
Истражувањата се насочени кон дефинирањето и откривањето на палимпсестите (антички,
византиски, балкански, медитерански) во македонската современа книжевност.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Скопје: Култура
1.
Жерар Женет „Палимпсести“ во
Теорија на
интертекстуалнос
та
Zagreb: Naklada
2.
Dubravka
Muška moderna i
Oraić Tolić
ženska postmoderna: Ljevak
Rađanje virtuelne
kulture
3.
Весна
Игра и симулации
Скопје: Галикул
Мојсова‐

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

Година
2003

2005

2011

22.2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Чепишевска
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
група автори
Македонската
литература и
култура во
контекстот на
медитеранската
културна сфера
2.
Dubravka
Teorija citatnosti
Oraić Tolić
3.
Блаже
За литературата и
Конески
културата
4.
Златко
Политика.
Крамариќ /
Култура.
Ангелина
Идентитет
Бановиќ‐
Марковска
5.

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

Година

Скопје: МАНУ

1998

Zagreb: Graficki
zavod Hrvatske
група издавачи

1990
1986

Скопје: Магор

2012

ARS POETICA ХЕРМЕНЕВТИКА
Македонска литература
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
проф. д‐р Кристина Николовска

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ Оспособување на постдипломците за самостојна интерпретација на литературно дело
или текст (хеременевтика);
‐ Постигнување синергија помеѓу теориското и практичното искуство во Херменевтиката
преку апликации од македонската Ars Poetca‐поезија или Ars Poetica‐есеистика;
‐ Примена на литературната (интерпретација) во македонската поезија;
‐ Интерпретација на поезијата и на есеистиката за оваа тема (Македонската и светската).
Содржина на предметната програма:
‐ Поими: Ars Poetica, Литературна (поетска) хеременевтика (интерпретација на текст или дело);
‐ Ars Poetica херменевтика – кога поезијата е толкувач на самата поезија, или кога уметноста е
врвен интерпретатор на самата уметност;
‐ Поетска херменевтика како уметност (креација за креацијата), но и како уметничка
(поетска) наука за поезијата;
‐ Херменевтиката како јазик на поетската филозофија;

12.
13.
14.
15.

16.

17.

‐ Жанровска „облека„ на тематот Ars Poetica:
‐ Херменевтика – како поезија или поетски записи.
‐ Херменевтиката – како поетизирана есеистика.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување ‐ Изработка на завршен истражувачки труд (семинарска работа) и усна
одбрана на трудот пред наставникот.
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Кристина
Внатрешен молк
„Зојдер„
Николовска
2.
Кристина
Опус‐великан
”Macedonia Prima”
Николовска
3.
Кристина
Поезија‐небо
„Македонска реч„
Николовска
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
„Зојдер„
1.
Кристина
Харизма
Николовска
(херменевтички
дијалози)

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

Година
2006
2009
2012

Година
2006

2.
3.
4.

5.

Анте
Поповски
Borges Jorge
Luis
Приредила:
Катица
Ќулафкова
Приредиле:
Катица
Ќулафкова,
Жан Бесиер,
Филип Дарос

Две тишини

“Pro Littera”

2003

To umjece stiha

„Naklada Jasenski i
Turk„, Zagreb
„Култура„

2001

„Ѓурѓа„

2005

Херменевтика и
поетика
Дијалог на
интерпретации

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

2003

ТЕОРИСКАТА ПСИХОАНАЛИЗА И МАКЕДОНСКАТА
КНИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА

Македонска книжевност и култура,
Магистерски
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: македонска книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Јасна Котеска
Предуслови за запишување на предметот /
Цели на предметната програма (компетенции):
Цели:
Запознавање на студентите со методите на теориската психоанализа и нивна примена во
критичката анализа на текстови од македонската книжевност, како и на разни аспекти на
македонската култура: историјата, политиката, религијата, идентитетот, медиумите, уметностите
(филмот, фотографијата, стрипот, итн.), па се’ до секојдневните културни практики (модата,
храната, итн).
Компетенции:
Стекнување увид во основните поставки на учењата на Зигмунд Фројд, Жак Лакан, Јулија
Кристева и Славој Жижек. Оспособување на студентите за анализа на книжевните и културните
феномени преку користење на психоаналитичките критички концепти.
Содржина на предметната програма:
1. Школата на Зигмунд Фројд. Најзначајни концепти: несвесно, симптом, потиснување,
тријадата: его‐суперего‐ид, едиповиот комплекс, либидо, сублимација, death drive,
фетиш, и други.
2. Школата на Жак Лакан. Најзначајни концепти: огледален стадиум, тријадата:
имагинарно‐симболно‐реално, објектот мало а, jouissance, желба, името на Таткото,
симптом и синтом, и други.
3. Школата на Јулија Кристева. Најзначајни концепти: тријадата семиотичко‐симболно‐
тетичко, абјект, интертекстуалност, предедипален субјект (протосубјект), и други.
4. Школата на Славој Жижек. Најзначајни концепти: Реално, идеолошки субјект,
универзален исклучок, jouissance, вградена трансгресија, coincidentia oppositorium, и
други.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,

13.
14.
15.

16.

17.

домашно учење (подготовка на испит)
Семинарски теми, завршна истражувачка тема.
Вкупен расположив фонд на време
15 часа
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
5 часови
настава
5 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
3 часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
1 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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)
Предметот да е запишан во соодветниот семестар

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Sigmund
Odabrana
dela Matica srpska, Novi 1969‐1976.
Freud
Sigmunda Frojda 1‐8. Sad.
2.
3.

22.2

Žak Lakan

Četiri temeljna poima Naprijed, Zagreb.
psihoanalize
Токати и фуги за Темплум, Скопје
другоста

Јулија
Кристева
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Славој Жижек Се’ што секогаш Темплум, Скопје
сте
сакале
да
знаете за Лакан, а
сте се плашеле да
го прашате Хичкок
2.
Јасна Котеска Санитарна енигма
Темплум, Скопје

1986.
2005.

Година
2002.

2006.

3.

Jacques Lacan

4.
5.

Jacques Lacan
Slavoj Zizek

On Feminine
Sexuality, the Limits
of Love and
Knowledge 1972‐
1973
Écrits
The Universal
Exception

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.

W.W. Norhon,
London, New York

1999.

Routledge, London
Continuum, London

2003.
2006.

ИСТОРИОГРАФСКАТА МЕТАФИКЦИЈА ВО
МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА КНИЖЕВНОСТ

Македонска книжевност и култура
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: македонска книжевност и јужнословенски
книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Ангелина Бановиќ‐Марковска
Предуслови за запишување на предметот /
Цели на предметната програма (компетенции):
Врз апликативен материјал од македонската современа книжевност се добива увид во
историографската метафикција као романескен поджанр кој со свест кон своите жанровски
претходници и примена на метафикционални средства, ја поткопува фикционалната илузија и
укажува на ревизионистичкиот однос кон историјата и историографијата. Студентот стекнува
академска литературно‐теориска способност за самостојна истражувачка работа.
Содржина на предметната програма:
1. Два исказни система: историски и дискурзивен (Бенвенист) – историјата како фикција,
фикцијата како спекулативна историја
2. Историографската метафикција како интердискурсивна конфигурација. Метафизичко
засновање на историографијата – концептот „трага“ (Дерида); дискурсот како фрагмент од
историјата (Фуко)
3. Историографската метафикција како наративна самосвест. Хетерогени дискурсивни пракси:
плуралност и разлика (Бахтиновиот дијалогизам)
4. Постисторизам: помеѓу реалното и фикционалното. Историографската метафикција како
автентично претставување и неавтентично имитирање на стварноста. Епска објективност и
апокрифна документарност
5. Метаисторија: интерпретирање и наративизирање на документарноста; референцијалноста
како дискурсивен ентитет; дистинкцијата настан – факт.
6. Поетички елитизам: документарност и ерудиција базични поетички принципи
7. Иториографската метафикција како креативност и херменевтичност
8. Апликативен материјал – Париски приказни (Урошевиќ); Insomnia (Дурацовски); Фрески и
гротески (Андоновски); Заклученото тело на Лу (Ќорвезироска), Разговор со Спиноза,
Сестрата на Зигмунд Фројд (Смилевски)...
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 (3+0) часови

14.
15.

Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

15.1
15.2

10 часови
/ часови

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

бодови

17.3.
17.4.

бодови
бодови

18.

19.
20.
21
22.

16.1
16.2
16.3

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

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

2 часови
3 часови
/ часови
бодови

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
/

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Svetovi, Novi Sad
1996
1.
Hačion, Linda
Poetika
postmodrnizma:
istorija, teorija, fikcija
2.
McHale, Brian Postmodernist Fiction Routledge
2001
London/New York
3.
Фуко, Мишел Археологија знања, Плато, Београд
1998
22.2

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Ѓеорѓиева,
Историографската
Марија
метафикција во
романот:
толкувачки модели
(докторска
дисертација),
2.
Jenkins, Keith Promišljanje historije
3.

Zlatar, Andrea

Istinito, lažno,

Издавач

Година

ФЛФ „Блаже
Конески“, Скопје

2008

Srednja Europa,
Zagreb
Hrvatsko filozofsko

2008
1989

4.
5.

izmišljeno: ogledi o
fikcionalnosti
Žmegač, Viktor Književnost i filozofija
povijesti,
Šporer, David Novi Historizam

društvo, Zagreb
Hrvatsko filozofsko
društvo, Zagreb
AGM, Zagreb

1994
2005

Втор семестар:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

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

ТЕХНИКИ НА НАУЧНАТА РАБОТА
Македонска книжевност и култура
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: Македонска книж. и јуж. книж.

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
5
2 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Виолета Пирузе – Тасевска
Проф. д‐р Науме Радически
Проф. д‐р Добрила Миловска
Проф. д‐р Нина Анастасова – Шкрињариќ
Проф. д‐р Весна Мојсова – Чепишевска
Предуслови за запишување на предметот Нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се оспособат за научно‐истражувачка работа преку продлабочено проучување на
наставната методологија; да умеат да прават комбинација на методите и методичките системи
што ги воспоставила современата методичка наука со методологијата на книжевните
проучувања.
Содржина на предметната програма:
Курсот опфаќа содржини од методологијата на педагошките истражувања, од методичката наука
за литературата и од методологијата на книжевните проучувања.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
10 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
5 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
3 часови

16.2
16.3
17.

Самостојни задачи
Домашно учење

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

40 бодови
20 бодови

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

2 часови
часови

20 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Нема

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Умберто Еко
Границе тумачења
2.
Тери Иглтон
Литературни теории Тера Магика
Завод за издавање
3.
Владимир
Методологија
уџбеника
Мушиќ
педагошких
истраживања
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Виолета
Науката како занает Филозофски
Панзова
факултет
Школска књига
2.
Драгутин
Методика
Росандиќ
књижевног одгоја и
образовања
3.
4.
5.

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

Година
2000
2000
1973

Година
2003
1988

ПРОФЕСОРИ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Виолета Тасевска
09.04.1950
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
магистерски
1974
Филолошки факултет „Блаже
студии
Конески“‐Скопје
магистерски труд 1983
Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје
докторски труд
1991
Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Филологија
Македонска Фолклористика
книжевност
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Филологија
Македонска Македонска и српска
книжевност
книжевност
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Редовен професор, област јужнославистика
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Просветителството и романтизмот
Македонска книжевност
во српската книжевност
2.
Реализмот и модерната во српската Македонска книжевност
книжевност
3.
Нова српска книжевност
Македонска книжевност
4.
Светска книжевност 1 и 2
Македонска книжевност
5.
Македонска култура и цивилизација Македонска книжевност
1и2
6.
Културолошки проучувања А1
Преведување и толкување
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Нова македонска книжевност
Македонска книжевност
2.
Митски и фолклорни елементи во
Македонска книжевност
современата македонска проза
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Ред.
број
1.

10.

Наслов на предметот

Студиска програма/институција

Зборникот на Миладиновци‐
духовна матрица на културното
меморирање

Македонистика

2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Виолета Пирузе‐
Онтички и онтолошки Годишен зборник на Филолошкиот
факултет, кн. 34, 2008
Тасевска
аспекти во
„Афоризмите“ на
Џинот и Посветата на
Његошевата „Луча“
Зборник од Научниот собир
2.
Виолета Пирузе‐
Атанас Вангелов за
посветен на проф. д‐р Атанас
Тасевска
„црното сонце“ на
Вангелов, Скопје, 2010
Шопов
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Култура, 2005.
1.
Виолета Тасевска
Превод на книгата
„Гробницата за
Борис Давидович“ од
Данило Киш.
2.
Виолета Тасевска
Кишовата Гробница – Култура, 2005
универзален
хронотоп на
историјата на

бесчестието (поговор
кон книгата)

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.

3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Кристина Николовска
17.05.1969.
VIII (докторски студии)
високо образование
Образование
Година
Дипломиран
1989
филолог по
Историја на
книжевностите на
народите на СФРЈ
Магистер по
1995
филолошки науки
Доктор по
2002

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“

Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Филолошки факултет „Блаже

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

филолошки науки
Подрачје
Филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Македонска книжевност и јужнословенски
1.
Теорија на книжевност 1
книжевности /
(дисциплини и теорија на драма)
и за сите студиски програми на Филолошкиот
(задолжителен,
факултет „Блаже Конески“
а изборен за останатите групи)
Македонска книжевност и јужнословенски
2.
Теорија на книжевност 2
книжевности /
(теорија на проза и поезија)
и за сите студиски програми на Филолошкиот
(задолжителен,
факултет „Блаже Конески„
а изборен за останатите групи)
3.
Реторика и стилистика
Македонска книжевност и јужнословенски
(изборен)
книжевности /
и за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„
4.
Семиологија и херменевтика
Македонска книжевност и јужнословенски
(изборен)
книжевности /
и за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„
5.
Реторика во односи со јавност
Македонска книжевност и јужнословенски
(изборен)
книжевности /
и за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“
6.
Семиологија во односи со јавност
Македонска книжевност и јужнословенски
(изборен)
книжевности /
и за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“
7.
Метафорика 1
Македонска книжевност и јужнословенски
(изборен)
книжевности /
и за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“
8.
Метафорика 2
Македонска книжевност и јужнословенски
(изборен)
книжевности /
и за сите студиски програми на Филолошкиот

9.

Конески„
Поле
Област
Македонска книжевност
Наука за
книжевност ‐
Теорија на
литература
Поле
Област
Македонска книжевност
Наука за
книжевност ‐
Теорија на
литература
Звање во кое е избран и област
Вонреден професор по Теорија на литература

факултет „Блаже Конески“
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Теорија на книжевност
Македонска книжевност и култура /
(задолжителен)
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Македонска книжевност и култура /
2.
Теорија на книжевност ‐
Филолошки факултет „Блаже Конески“
„Ars Poetica" херменевтика
(изборен)
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Теорија на книжевност
Македонска книжевност и култура /
(теорија на поезија)
Филолошки факултет „Блаже Конески“
2.
Теорија на книжевност
Македонска книжевност и култура /
(теорија на проза и драма)
Филолошки факултет „Блаже Конески“
3.
Креативна: реторика, стилистика,
Македонска книжевност и култура /
семиологија, херменевтика
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Потпрограма: Книжевност и култура
4.
Креативна култура во односи со
Филолошки факултет „Блаже Конески“
јавност (реторика, стилистика,
семиологија, херменевтика)
(изборен)
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Kristina Nikolovska
"Dozivljaj pisanja
Republika (Mjesecnik za knjizevnost,
poezije"
umetnost i drushtvo) Zagreb, 2006, str.
38‐39.
9.2

10.

2.

Кристина Николовска

„Маестрално Венко!„

3.

Кристина Николовска

„Каде после
последната поезија
на Анте?„

4.

Kristina Nikolovska

“Citati zivot, a zivjeti
price” (Memorija: zivot
– knjizevnost) /
Reading life, living
stories (Memory: life –
literature)

„Блесок„ (меѓународно интернет
списание)
број 59, март‐април 2008
(стр. 1‐9).
„Блесок„ (меѓународно интернет
списание)
број 60,
мај‐јуни 2008
(стр. 1‐9).
29 Zagrebacki knjizevni razgovori /
29th Zagreb Literary Talks
Zagreb, 9 – 12 listopada 2008.
Zagreb, 9 – 12 October 2008.
Drushtvo hrvatskih knjizevnika
Croatian Writers Association ,
Str. 177‐188.

10.2

5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Струшки вечери на поезијата, 2008,
1.
Кристина Николовска „Песната меѓу две
стр. 94
лета„ (избор од
ISBN: 978‐9989‐193‐11‐8
своремената
македонска поезија)
(Приредувач, избор
на македонски јазик
и предговор Кристина (стр. 5‐29)
Николовска)
„Струшка поетска
‘дома’„ (Автор на
воведот)

Struga Poetry Evenings, 2008, page 78.
ISBN 978‐9989‐193‐12‐5

Kristina Nikolovska
„Poem between two
summers„
(Editing, Selection of
Macedonian Autors
and Perface by Kristina
Nikolovska)

2.

Кристина Николовска

Kristina Nikolovska

3.

Кристина Николовска

“A Struga Poetry
‘Home’”
(Автор на воведот)
„Великанско
стихородство„
(Предговор на „Живеј
песно!„ избор поезија
на Гане Тодоровски).

(page 5‐29).

Микена, Битола, 2008, стр. 234.
ISBN 978‐9989‐55‐069‐0
(Предговор 5‐25)
ISBN 978‐9989‐55‐025‐6

Skopje : St. Clement of Ohrid, National
Избор и предговор
Кристина Николовска. and university library, 2011
ISBN 978‐608‐232‐099‐1
“Live poem!” / Gane
Todorovski ;
translation from
Macedonian Marija
Ančevska
Микена, Битола, 2008, стр. 218.
„Чудна, та најчудна
ISBN 978‐9989‐55‐108‐6
поезија„ (предговор
„Поле. Бојно поле.„
(Предговор стр. 5‐20)
избор поезија на
ISBN 978‐9989‐55‐025‐025‐6
Славе Ѓорго
Димоски).
Skopje : St. Clement of Ohrid, National
and university library, 2011
Избор и предговор
Кристина Николовска ISBN 978‐608‐232‐026‐7

Kristina Nikolovska
“Field. Battle field?” /
Slave Gjorgo Dimoski ;
translation from
Macedonian Gorjan
Kostovski
4.

Кристина Николовска

„Златото на
македонската
литература„
(предговор на
„Папокот на светот„
роман на Венко
Андоновски).

Микена, Битола, 2008, стр 331.
ISBN 978‐9989‐55‐063‐8
(Предговор 5‐20 стр.)
ISBN 978‐9989‐55‐025‐6
Skopje : St. Clement of Ohrid, National
and university library, 2011
ISBN 978‐608‐232‐011‐3

Kristina Nikolovska
“The navel of the
world” / Venko
Andonovski ;
translation from
Macedonian Zoran
Anchevski
"The background" of
the nevel of the world
/ Kristina Nikolovska:
стр. 7‐17
10.3

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Кристина Николовска „Внатрешен молк„
(Литературна критика
и есеистика)
2.
Кристина Николовска „Харизма„
(Eсеистички
разговори)
3.
Кристина Николовска „Опус‐великан„
(Книга за Гане
Тодоровски,
монографија)
(Критики, толкувања
и интервјуа)
4.
Кристина Николовска „Поезија‐небо„
(Книга за
творештвото на Славе
Ѓорго Димоски)
(Критики, есеи,
филозофски

Издавач/година
Зојдер, Скопје, 2006, стр. 159.
ISBN 9989‐697‐12‐4.
Зојдер, Скопје, 2006, стр. 167.
ISBN 9989‐697‐13‐2.
Macedonia Prima, Скопје, 2009
(стр. 165)
ISBN 978‐9989‐619‐70‐0

Македонска реч, Скопје 2012
(во печат)

11.

12.

разговори)
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Kristina Nikolovska
"Moj dozivljaj
Republika (Mjesecnik za knjizevnost,
stvaranja poezije"
umetnost i drushtvo) Zagreb, br. 12,
prosinac 2006,
str. 38‐39.
ISSN 0350 1337
“Suvremena njizevnost i sjecanje /
2.
Kristina Nikolovska
“Citati zivot, a zivjeti
price” (Memorija: zivot Contemporary literature and memory”
29 Zagrebacki knjizevni razgovori /
– knjizevnost) /
29th Zagreb Literary Talks
Reading life, living
stories (Memory: life – Zagreb, 9 – 12 listopada 2008.
Zagreb, 9 – 12 October 2008.
literature)
Drushtvo hrvatskih knjizevnika
Croatian Writers Association ,
Str. 177‐188.
ISBN 978‐953‐278‐023‐9
Списание за книжевност и култура
3.
Кристина Николовска „Ново поетско небо„
„Акт„, број. 20, Скопје, 2006. Стр. 34‐
(за поезијата на
Братислав Ташковски) 36
Списание за книжевност и култура
4.
Кристина Николовска „Најсвечено,
„Акт„, број 25 / 26, Скопје,
разденување, од
28.03.2008.
поезија„
(за поезијата на Славе
Ѓорѓо Димоски)
Списание „Поетска ноќ во
5.
Кристина Николовска „Славеење„
Велестово„,
(Беседа за поезијата
год. IX,
на Славе Ѓорго
бр. 10, 14
Димоски)
15.VII .2009.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
2
11.2 Магистерски работи
4
11.3 Докторски дисертации
0
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Kristina Nikolovska
"Moj dozivljaj
„Republika„ (Mjesecnik za knjizevnost,
stvaranja poezije"
umetnost i drushtvo) Zagreb,
br. 12, prosinac 2006,
str. 38‐39.
ISSN 0350 1337.
“Suvremena njizevnost i sjecanje /
2.
Kristina Nikolovska
“Citati zivot, a zivjeti
price” (Memorija: zivot Contemporary literature and memory”
29 Zagrebacki knjizevni razgovori /
– knjizevnost) /
29th Zagreb Literary Talks
Reading life, living

stories (Memory: life –
literature)

3.

12.2

12.3

Кристина Николовска

„Ново поетско небо„

Zagreb, 9 – 12 listopada 2008.
Zagreb, 9 – 12 October 2008.
Drushtvo hrvatskih knjizevnika
Croatian Writers Association ,
Str. 177‐188
ISBN 978‐953‐278‐023‐9
Списание за книжевност и култура
„Акт„, број. 20, Скопје, 2006. Стр. 34‐
36

4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
ХХХVI Научна конференција на
1.
Кристина Николовска „Митрев денес –
„Меѓународниот семинар за
сфаќање на
модерното – тогаш и македонски јазик, литература и
култура„, Охрид, 24‐25 август 2009
сега„
Меѓународен симпозиум „Истина,
2.
Кристина Николовска „Проблемот на
мистификация, лъжа в славянските
идеализацијата –
езици, литератури и култури„, СУ
како феномен на
„Св. Климент Охридски“: X
фикцијата„
Национални славистични четиния,
(София, 22‐24 април)
Научни скуп са мегународним
3.
Кристина Николовска „Игра фикције и
учешкем „Наука и савремени
приватног живота у
универзитет„,
роману ,Вештица,
10 и 11 новембар 2011, Филозофски
најчитанијег
факултет Ниш
македонског писца
Венка
Андоновског„

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Нина Анастасова Шкрињариќ
19.03.1963
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
Доктор по
2002
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонска народна поезија
Македонска книжевност/Филолошки факултет
2.
Македонска народна проза
Македонска книжевност/Филолошки факултет
3.
Митопоетика (изборен)
Македонска книжевност/Филолошки факултет
4.
Словенска митологија (изборен)
Македонска книжевност/Филолошки факултет
5.
Психоаналитички концепти во
Македонска книжевност/Филолошки факултет
фолклорот
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонска книжевност
Студиска програма по македонска книжевност
(Народна книжевност)
‐
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Студиска програма по македонска книжевност
2.
Митологеми и ритуалеми во
‐
македонскиот фолклор
Филолошки факултет „Блаже Конески“
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број

9.

Поле
Област
наука за
македонска книжевност,
книжевност
фолклористика
Поле
Област
наука за
македонска книжевност,
книжевност
фолклористика
Звање во кое е избран и област
редовен професор

10.

1.

Народна книжевност

2.

Антропологија на обредот ‐
ритуалните жртви во македонскиот
фолклор

Студиска програма по македонска книжевност
‐
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Студиска програма по македонска книжевност
‐
Филолошки факултет „Блаже Конески“

3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Нина Анастасова
Левират‐сорорат:
Шкрињариќ
мумифицирани
форми на брачни
врски во
македонскиот
фолклор
2.
Нина Анастасова
Постлевистросовски
Шкрињариќ
митологики
(афирмација и
негација од
временска
дистанција)
3.
Нина Анастасова
Ритуалеми од
Шкрињариќ
паганството во
македонскиот
обреден фолклор
4.

10.2

10.3

Нина Анастасова
Шкрињариќ

Издавач/година
Научен собир во чест на проф. Т.
Саздов‐ Филолошки факултет
„Блаже Конески“/2007

Годишен зборник на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“/2007

Предавања на XLI меѓународен
семинар за македонски јазик,
литература и култура, Охрид/11‐28.
VIII. 2008 (Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје, 2009, стр. 179‐188)
Годишен зборник на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“/2008

Зелени Јурај – богот
на вегетацијата во
хрватскиот обреден
фолклор
5.
Нина Анастасова
Библиотерапија со
Годишен зборник на Филолошкиот
Шкрињариќ
сказни
факултет „Блаже Конески“/ 2011
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
во печат: Сигмапрес/2012
1.
проф. Петар Раул
Преглед на
македонската
книжевност (работен
наслов)
2.
д‐р Веле Смилевски
Македонски
Институт за литература/2009
книжевен лексикон
Poznań: Uniwesytet Im. Adama
3.
Boguslaw Zieliński, Lech Antologija
wspólczesnej literatury Mickiewicza, 2009
Miodyński,Vesna
macedońskiej, priredile
Mojsova‐Čepiševska
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)

Ред.
број
1.

10.4

Автори

Наслов

Издавач/година

Македонска реч/2011
Троножникот на
Цепенков и каучот на
Фројд
(психоаналитички
концепти во
фолклорот)
2.
Нина Анастасова
Фолклорни социјални Македоника литера/2011
Шкрињариќ
фосили
Македонска реч/ 2008
3.
Нина Анастасова
Митски координати
Шкрињариќ
(митолошки
толковник).
Табернакул/ 2007
4.
Нина Анастасова
Кралимарковиот
Шкрињариќ
циклус – на чекор до
епопеја (прирачник
за средните
училишта)
УКИМ/2007
Прирачник по
5.
Нина Анастасова
средновековна и
Шкрињариќ и
народна македонска
Добрила Миловска
книжевност
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Македонска реч/ 2009
1.
Нина Анастасова
„Биографија на една
Шкрињариќ
книга“, предговор
кон: „Морфологија
на сказната“ од
Владимир Ј. Проп
Македонска реч/2011
2.
Нина Анастасова
„Археологија на
Шкрињариќ
сказната
(палеонтолошко
истражување на
волшебната
приказна)“,
предговор кон: В.
Проп, Историски
корени на
волшебната
приказна.
3.
Нина Анастасова
“Универзалниот јазик Македонска реч/2011
Шкрињариќ
на сказните“‐
предговор кон
„Нордиски народни
приказни“
Просветно дело/Детска радост/2010
4.
Нина Анастасова
„Милениумско
Шкрињариќ
патување на една
порака“, предговор
кон: М. Стефановски
„Адам од Говрлево“
5.
Нина Анастасова
„Трите лица на
Македоника литера/2011
Нина Анастасова
Шкрињариќ

Шкрињариќ

11.

12.

древната божица
(митската прамајка и
аспектот тројство“,
предговор кон : Н.
Николова: Култот на
Големата Мајка
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Семинар за македонски јазик,
1.
Нина Анастасова
Генеративната
Шкрињариќ
функција на култните литература и култура/2009
камења, во: Зборник
од Научната
конференција
одржана на
Семинарот за
македонски јазик,
литература и култура,
2009 год.
Меѓународен симпозиум
2.
Нина Анастасова
Луј Леже како
„Францускиот јазик, книжевност и
Шкрињариќ
промотор на
култура во франкофонски
словенската
контекст“/2011
митологија
(афирмацијаа,
негација,
ревалоризација)
Спектар/2011
3.
Нина Анастасова
Култната подлога во
Шкрињариќ
македонската верзија
на „Мара Пепелашка“
4.
Нина Анастасова
Дионисиски остатоци Македоника, год.II, бр.5‐6,2012
Шкрињариќ
во митологемата
„самовилска свадба“
(тракискиот супстрат
во претставата за
самовилите)
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Семинар за македонски јазик,
1.
Нина Анастасова
Генеративната
Шкрињариќ
функција на култните литература и култура/2009
камења, во: Зборник
од Научната
конференција
одржана на
Семинарот за
македонски јазик,
литература и култура,
2009 год.
Меѓународен симпозиум
2.
Нина Анастасова
Луј Леже како
„Францускиот јазик, книжевност и
Шкрињариќ
промотор на
култура во франкофонски
словенската
контекст“/2011
митологија
(афирмацијаа,
негација,
ревалоризација)
Петта македонско‐чешка
3.
Нина Анастасова
Словенски митови
конференција/2012
Шкрињариќ
впишани во
просторот (нови
толкувања на
теоријата на Јан
Пајскер)

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Венко Андоновски
30.05.1964
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
магистерски
1988
студии
магистерски труд 1992
докторски труд
1996
Подрачје
Поле
филологија
наука за
книжевноста

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое
е избран и во која област

Институција
Филолошки
факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

Институција
Филозофски факултет, Загреб

Филолошки факултет, Скопје
Филолошки факултет, Скопје
Област
хрватска книжевност, теорија
на литературата, стилистика,
семиологија
Поле
Област
наука за
македонска книжевност,
книжевноста теорија на литературата,
наратологија
Звање во кое е избран и област
редовен професор

9.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Нова македонска книжевност ‐
Катедра за македонска книжевност и
преродба
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
2.
Нова македонска книжевност ‐
Катедра за македонска книжевност и
романтизам
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
3.
Романтизмот во хрватската
Катедра за македонска книжевност и
книжевност
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
4.
Реализмот и модерната во
Катедра за македонска книжевност и
хрватската книжевност
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
5.
Нова македонска книжевност 1
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
6.
Нова македонска книжевност 2
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
7.
Нова хрватска книжевност 1
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности ‐ втор модул,
изборен / Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје
8.
Нова хрватска книжевност 2
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности ‐ втор модул,
изборен / Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје
9.
Дискурси на моќта во македонската Катедра за македонска книжевност и
култура
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
10.
Семиотика на македонскиот роман Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
11.
Мак. култура и цивилизација 4
Катедра за преведување и толкување/
Филолошки факултет „Блаже Конески“
12.
Нова хрватска книжевност
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
(едносеместрален)
јазици, прв задолжителен модул
13.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Историја на значењето од Сосир до Катедра за македонска книжевност и
Дерида
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
2.
3.
4.

10.

5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Поимот на вистината во
Катедра за македонска книжевност и
македонската култура (20 век)
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
2.
Теорија на прозата и драмата
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
„Култура“, Скопје, 2008
„Судбината на
1.
Венко Андоновски
(приредувач, превод и значењето“ (книга),
зборник од
предговор)
структурализам,
семиотика,
постструктурализам и
постмодерна теорија,
257 стр.
2.
Венко
Воскресението на
„Табернакул“, Скопје, 2009
Андоновски
читателот“ (книга),
филолошко ‐
културолошки студии,
312 стр.
„Зеница“, Скопје, 2008, 2009 второ
3.
Венко Андоновски и
„Зеницата на
издание
Глигор Стојковски
Македонија“
(биографија на
македонската
светлина) ‐
монографија за
културната историја
на Македонија:
писменост,
книжевност, театар,
филм, ликовна
уметност, музика, стр.
283
4.
Венко Андоновски
„Абдукција/обдукциј „Галикул“, Скопје, 2011
а на теоријата – Том 1 НАГРАДА „ДИМИТАР МИТРЕВ“ ЗА
КРИТИКА И ЕСЕЈ
„Жива семиотика“,
389 стр.
Matica hrvatska, Zagreb, 2006
5.
Venko
"Matoševa zvona"
Andonovski
(knjiga 7, edicija
"Inozemni kroatisti),

10.2

10.3

hrvatski, 267 str.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
МАНУ, 2007
1.
Ката Ќулавкова, Венко Поимник на
книжевната теорија
Андоновски и
(личен придонес ‐ 278
други
страници)
Институт за македонска литература,
Типологија на
2.
Венко Андоновски,
проект започнат 2010, во тек е
Лорета Георгиевска и македонскиот
историски роман
други
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
„Култура“, Скопје, 2008
„Судбината на
1.
Венко Андоновски
(приредувач, превод и значењето“ (книга),
зборник од
предговор)
структурализам,
семиотика,
постструктурализам и
постмодерна теорија,
257 стр.
„Табернакул“, Скопје, 2009
2.
Венко
Воскресението на
Андоновски
читателот“ (книга),
филолошко ‐
културолошки студии,
312 стр.
„Зеница“, Скопје, 2008, 2009 второ
3.
Венко Андоновски и
„Зеницата на
издание
Глигор Стојковски
Македонија“
(биографија на
македонската
светлина) ‐
монографија за
културната историја
на Македонија:
писменост,
книжевност, театар,
филм, ликовна
уметност, музика, стр.
283
4.
Венко Андоновски
„Абдукција/обдукциј „Галикул“, Скопје, 2011
а на теоријата – Том 1 НАГРАДА „ДИМИТАР МИТРЕВ“ ЗА
КРИТИКА И ЕСЕЈ
„Жива семиотика“,
389 стр.
Matica hrvatska, Zagreb, 2006
5.
Venko
"Matoševa zvona"
Andonovski
(knjiga 7, edicija
"Inozemni kroatisti),
hrvatski, 267 str.

10.4

11.

12.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Zbornik: Međunarodni znanstveni skup
1.
Venko Andonovski
"Tijelo kod Šimića:
o Antunu Branku Šimiću, Zagreb ‐
nostalgična
Drinovci, Hrvatska, 2008
metonimija o
apsolutu"
Zbornik: Zagrebački književni
2.
Venko Andonovski
"Makedonska
razgovori, naklada Društva hrvatskih
književnost između
književnika, Hrvatska, Zagreb, 2010
bogomilskih impulsa i
teodiceje"
3.
Venko Andonovski
Zbilja i kič u politici i
Zbornik: Zagrebački književni
poetici rata
razgovori, naklada DHK, Hrvatska,
Zagreb 2011
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
4
11.2 Магистерски работи
11
11.3 Докторски дисертации
8
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Zbornik: Međunarodni znanstveni skup
1.
Venko Andonovski
"Tijelo kod Šimića:
o Antunu Branku Šimiću, Zagreb ‐
nostalgična
Drinovci, Hrvatska, 2008
metonimija o
apsolutu"
Zbornik: Zagrebački književni
2.
Venko Andonovski
"Makedonska
razgovori, naklada Društva hrvatskih
književnost između
književnika, Hrvatska, Zagreb, 2010
bogomilskih impulsa i
teodiceje"
3.
Venko Andonovski
Zbilja i kič u politici i
Zbornik: Zagrebački književni
poetici rata
razgovori, naklada DHK, Hrvatska,
Zagreb 2011
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Zbornik: Zagrebački književni
1.
Venko Andonovski
"Makedonska
razgovori, naklada Društva hrvatskih
književnost između
književnika, Hrvatska, Zagreb, 2010
bogomilskih impulsa i
teodiceje"
2.
Venko Andonovski
Zbilja i kič u politici i
Zbornik: Zagrebački književni
poetici rata
razgovori, naklada DHK, Hrvatska,
Zagreb 2011
3.

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Zbornik: Međunarodni znanstveni skup
1.
Venko Andonovski
"Tijelo kod Šimića:
o Antunu Branku Šimiću, Zagreb ‐
nostalgična
Drinovci, Hrvatska, 2008
metonimija o
apsolutu"
Zbornik: Zagrebački književni
2.
Venko Andonovski
"Makedonska
razgovori, naklada Društva hrvatskih
književnost između
književnika, Hrvatska, Zagreb, 2010
bogomilskih impulsa i
teodiceje"
3.
Venko Andonovski
Zbilja i kič u politici i
Zbornik: Zagrebački književni
poetici rata
razgovori, naklada DHK, Hrvatska,
Zagreb 2011

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Весна Мојсова‐Чепишевска
10.04.1967
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
високо
1989
Филолошки факултет
магистер по
1996
Филолошки факултет
филолошки науки
доктор по
2002
Филолошки факултет
филолошки науки
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
наука за
современа македонска
книжевност
книжевност
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
наука за
современа македонска
книжевност
книжевност
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современа македонска книжевност Македонска книжевност и јужнословенски
– реализам и модернизам
книжевности
2.
Современа македонска книжевност Македонска книжевност и јужнословенски
– постмодернизам
книжевности
3.
Светска книжевност за деца
за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет

4.

10.

Македонска и јужнословенски
книжевности за деца
Современа македонска книжевност
1

за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет
5.
Македонски јазик и јужнословенски јазици и
за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет
6.
Современа македонска книжевност Македонски јазик и јужнословенски јазици и
2
за сите студиски програми на Филолошкиот
факултет
7.
Македонската книжевност и
Македонска книжевност и јужнословенски
културната транзиција
книжевности со македонска култура и за сите
студиски програми на Филолошкиот факултет
8.
Виртуелен реализам – македонски
Македонска книжевност и јужнословенски
постпостмодернизам
книжевности со македонска култура и за сите
студиски програми на Филолошкиот факултет
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Македонска книжевност
Македонска книжевност
2.
Палимпсести во современата
Македонска книжевност
македонска книжевност
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современа македонска книжевност Потпрограма ‐ Македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
2.
Есејот како книжевен жанр
Потпрограма ‐ Македонска книжевност и
(македонско искуство)
јужнословенски книжевности
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Vesna Mojsova
„Eno besedilo ‐ več
Ljubljana: Obdobja 25, 2008, 245‐249
Čepiševska
ciljev ali o izkušnjah z
našega potovanja
zaradi potovanja Mitka
Madžunkova“
„Primerjalna kniževnost“. – Ljubljana:
2.
Vesna Mojsova
„Misterij čistega v
junij 2008, letnik 31, št.1, 119‐132
Čepiševska
romanu Pastorala
Vlada Žabota“
„Kolo (Časopis Matice hrvatske)“. –
3.
Vesna Mojsova
„Tijelo između
Zagreb: jesen‐zima 2008, godište XVIII,
Čepiševska
tekstualiziranja i
br. 3‐4
šutnje“
4.
Весна Мойсова‐
„Розовото гето /върху „Славяните и техните контакти“. –
Чепишевска
македонския опит/“
София: Софийски университет „Св.

Климент Охридски“, 2010, 277‐284
„L’Espil. Publicacions de la Universitat
„Un nom és un nom.
de València“. – València: primavera
Sobre els tomàquets
2011, núm.37, 63‐71
de Macedònia o el
subjecte fràgil“
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Poznań: Uniwesytet Im. Adama
„ŽEGLARZE PAMIĘCI
1.
Vesna Mojsova‐
Mickiewicza, 2009, 500
(Antologija
Čepiševska, Boguslaw
wspólczesnej literatury
Zieliński, Lech
macedońskiej)“
Miodyński
„Književna revija“. – Osijek: Matica
„DON’T YOU FYROM
2.
Angelina Banović‐
Hrvatska, 2009, god.49, br.2‐3, 243
ME (Suvremena
Markovska i Vesna
makedonska pričа)“
Mojsova‐Čepiševska
3.
група автори
„Македонска
МАНУ, 2009
енциклопедија“,
МАНУ (2006‐2009)
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Весна Мојсова‐
„Мал книжевен
Скопје: „Македонска реч“, 2007
Чепишевска
тестамент“
2.
Весна Мојсова‐
„12. Жени. Гласови.“
Скопје: „Македонска реч“, 2008
Чепишевска
3.
Весна Мојсова‐
„Игра и симулации“
Скопје: „Галикул“, 2011
Чепишевска
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Весна Мојсова‐
„Номадизм диаспоры „Славянский мир в третъем
Чепишевска
в лучах аквамарина“
тысячелетии“. – Москва: Институт
славяноведения РАН (ГАСК), 2009,
295‐300
2.
Vesna Mojsova‐
„Wiadomość w
„ŽEGLARZE PAMIĘCI (Antologija
Čepiševska
butelce“
wspólczesnej literatury
macedońskiej)“. – Poznań:
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza,
2009, 71‐94
„Les belles lettres sans „Književna revija“. – Osijek: Matica
3.
Angelina Banović‐
Hrvatska, 2009, god.49, br.2‐3, 7‐12
pardon (Suvremena
Markovska/Vesna
makedonska priča.
Mojsova‐Čepiševska
Uvidne napomene)“
4.
Весна Мојсова‐
„Трансформациите на „Zbornik radova Njegoševi dani 2“. –
Nikšic: Filozofski fakultet, 2010, 161‐
Чепишевска
нечестивиот од
171
овалната фреска во
„Папокот на светот““
5.

10.2

10.3

10.4

Vesna Mojsova‐
Čepiševska

„Culture / Култура“. – Skopje: Year 1,
„The Racin Essays – A
No.1, 2011, 61‐70
Key Phase in the
National Awakening“
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
„Riječ (časopis za slavensku filologiju)“.
1.
Vesna Mojsova‐
„Mediteranizam kao
– Rijeka: 2008, god.14., sv. 1, 207‐214
Čepiševska
palimpsest u
makedonskoj
suvremenoj poeziji“
„Zbornik radova Njegoševi dani 1“. –
2.
Весна Мојсова‐
„Телото меѓу
Чепишевска
текстуализирањето и Nikšic: Filozofski fakultet, 2009, 215‐
224
молкот“
„Mitski zbornik“. – Zagreb: HED, 2010,
3.
Vesna Mojsova‐
„Zašto se najčešće
223‐227
Čepiševska
povampiruje
muškarac? (u
pripovijetci Vampir
Petrea M.
Andreevskog)“
4.
Vesna Mojsova‐
„Ime je ime (paradižnik „OtočjeO“. – Grahovo ob Bači:
Kulturno umetniško društvo Otočje,
Čepiševska
ali ranljiv makedonski
letnik III, številka 6, okotber 2011, 73‐
subjekt“
83
5.
Vesna Mojsova‐
„Kulturološka
„OtočjeO“. – Grahovo ob Bači:
Čepiševska
meditacija v treh
Kulturno umetniško društvo Otočje,
poskusih“
letnik III, številka 6, okotber 2011, 97‐
101
6.
Mojsova‐ Čepiševska
„Un nom és un nom.
„L’Espil. Publicacions de la Universitat
Vesna
Sobre els tomàquets
de València“. – València: primavera
de Macedònia o el
2011, núm.37, 63‐71
subjecte fràgil“
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
4th International Conference „Iberian
1.
Vesna Mojsova‐
„On Cultural Memory
and Slavonic Cultures in Contact and
Cepisevska
(simple and compact
Comparison: Res Publica(s)“, Faculty of
Macedonian poetry
5.

11.

12.

Vesna Mojsova
Chepishevska

and Portuguese fado)“

2.

Vesna Mojsova‐
Chepishevska

3.

Vesna Mojsova‐
Čepiševska

„On the ending of
Yugoslavian myth
through the
deconstruction of a
State (a Macedonian
experience)“
„The Nomadism of the
Diaspora Spread by
Aquamarine“

Humanities, University of
Lisbon/Camõеs Institute, Lisbon, 13‐15
May, 2010
International Conference «EUROPE OF
NATIONS, Myths of Origin: Modern
and Postmodern Discourses»,
University of Aveiro, Portugal, 9‐11
May, 2011
International Conference „The Image
of Russia in the Balkans“, Warsaw, 08.‐
09.11.2011

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Добрила Миловска
2.XI 1956
високо
доктор по филолошки науки
Образование
Година
Скопје
1992

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

Поле

Подрачје
филологија

Поле
Област
Наука за
Средновековна
книжевност
книжевност
Звање во кое е избран и област

7.

8.

9.

Институција
Филолошки факултет
„Блаже Конески“‐Скопје

Област

Доколку е во работен однос Институција
да се наведе институцијата
Филолошки факултет „Блаже Редовен професор
каде работи и звањето во
Конески„ – Скопје
кое е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Медиевистика 1,2
Македонска книжевност и јужнословенски
книжевности/Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје
2.
Средновековна книжевност 1,2‐
Македонска книжевност и јужнословенски
изб.
книжевности/Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје
3.
Агиологија 1,2 ‐ изборен
Македонска книжевност и јужнословенски
книжевности/Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје
4.
Македонска книжевност од 15 до
Македонска книжевност и јужнословенски
18 век
книжевности/Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје
5.
Македонска култура i civilizacija 6
Македонска книжевност и јужнословенски
книжевности/Филолошки факултет „Блаже

9.2.

Конески“‐Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.

9.3.

Македонска книжевност
Македонска книжевност
Македонска книжевност

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Ред.
број
1.
2.

10.

Македонска книжевност‐ 3 часа
Жанрот „молитва“ во
македонската писмена традиција
Техника на научна работа‐2 часа

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Средновековна книжевност
Книжевност и култура/УКИМ
Автографи на македонски
Книжевност и култура/УКИМ
книжевници од 15 и 16 век
3.
Средновековна македонска
Книжевност и култура/УКИМ
култура
Селектирани резултати во последните пет години

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Менора/2006
1.
Добрила Миловска
Фрагмент од житието на
св.Петка според
македонски препис од
крајот на XIXвек
2.
Добрила Миловска
Ракописен текст со житие Менора/2008
на св.Злата Мегленска
3.
Добрила Миловска
Мијачки записи од крајот Менора/2009
на XIXвек
Менора/2010
4.
Добрила Миловска
Кратко житие на
св.Прохор Пчињски од
1827/1828
5.
10.2. Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)

11.

12.

Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Добрила Миловска
Житија на жени‐светици
Каприкорнус,2008
2.
Добрила Миловска
Древни ризници
Каприкорнус,2009
3.
Добрила Миловска
Отпретани сведоштва
Каприкорнус,2010
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Менора/2006
1.
Добрила Миловска‐
Неколку необјавени
Ѓорги Поп Атанасов
ракописи од збирката на
Филолошкиот факултет
Блаже Конески
MANU/2008
2.
Добрила Миловска
Света Гора и
македонската писмена
традиција
ГЗФФ/2008
3.
Добрила Миловска
Писмото на протопопот
Лука до Слепченскиот
манастир
4.
Добрила Миловска
Пишани извори за светите УКИМ/2011
Седмочисленици
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
21
4
11.2. Магистерски работи
5
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Добрила Миловска
Застапеноста на св.
Наум
Охридски
во МПЦ, МАНУ, Скопје 2006.
описите на странските
ракописни збирки
2.

Добрила Миловска

3.

Добрила Миловска

4.

Добрила Миловска

Фрагмент од житието
на св.Петка според
македонски препис од
XIX век.
Македонската писмена
традиција од времето
на св.Кирил Филозоф до
дамаскините.

Света Гора и
македонската писмена
традиција.

Менора,Скопје 2006.

Универзитет Св.Кирил и
Методиј‐Скопје.
Меѓународен семинар за
македонски
јазик,литература и култура.
МАНУ,Скопје 2008

5.

12.3.

Преписите на словата
на св.Климент Охридски
во збирката на
А.Хлудов.

МАНУ,Скопје 2008

Универзитет Св.Кирил и
Пишаните извори за
Методиј‐Скопје
светите
Седмочисленици.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
2008
XIV меѓународен
1.
Добрила Миловска Света Гора и
славистички
македонската
писмена традиција конгрес во Охрид
,10‐16 септември
2008.
2008
2.
Добрила Миловска Ораторската проза Предавања,
одржани на
на св.Климент
Охридски и изложба Мастерските студии
по Ракописната
Ракописи од
балканска
Охридската
традиција на
книжевна школа
Иналко
Универзитетот во
Париз , Париз 3 јуни
2008/по повод 2
јуни 2008‐денот
посветен на
наставата во
Централна и
источна Европа.
2010
Меѓународниот
3.
Добрила Миловска Пишаните извори
научен собир
за светите
Свети Наум
Седмочисленици
Охридски и
словенската
духовна,културна и
писмена
традиција,Охрид
,4‐7 ноември 2010
6.

12.2.

Добрила Миловска

Добрила Миловска

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Науме Радически
18.05.1953
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
магистер по
1981
филолошки науки

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

доктор по
филолошки науки
Подрачје
филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Катедра за македонска книжевност и
1.
Од експресионизмот до
постмодерната во јужнословенските јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
книжевности 1, 2
2.
Современи јужнословенски
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
книжевности 1, 2
јазици (група за македонски јазик)/
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје
3.
Нови јужнословенски книжевности
Катедра за македонска книжевност и
1, 2
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
4.
Културата на Македонците во XIX
Катедра за македонска книжевност и
век 1, 2
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
5.
Српска книжевност XX век 2, 3, 4
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
јазици (група за српски јазик и книжевност)/
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје
6.
Словенечка книжевност 3, 4, 5
Катедра за македонски јазик и јужнословенски
јазици (група за словенечки јазик и
книжевност)/ Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје
7.
Македонска култура и цивилизација Катедра за преведување и толкување/
3
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број

9.

1990

Институција
Филолошки факултет ‐ Скопје

Филолошки факултет ‐ Скопје

Поле
Област
наука за
македонска книжевност,
книжевност
јужнословенски книжевности
Поле
Област
наука за
македонска книжевност,
книжевност
јужнословенски книжевности
Звање во кое е избран и област
редовен професор/книжевност

10.

1.

Македонска нова книжевност

2.

Националните претпоставки на
македонската преродба

Македонска книжевност/Филолошки факултет
Блаже Конески,
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
Македонска книжевност/Филолошки факултет
Блаже Конески,
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевност

3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
„Микена“, Битола, 2008.
1.
Радически, Науме
„Креативно
пресоздавање на
историјата”
„Микена“, Битола, 2008.
2.
Радически, Науме
„(Раз)говор со/за
поетскиот говор на
Петко Дабески"
Филолошки факултет „Блаже
3.
Радически, Науме
„Гогољевиот „Виј“ и
Конески“, 2011.
митолошките
суштества во
македонската
народна и уметничка
литература“
4.
Радически, Науме
„„Заробениот ум“
Филолошки факултет „Блаже
и/или
Конески“, 2011.
„ослободените“
светови на Чеслав
Милош“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј„,
5.
Радически, Науме
Светинаумските
2011.
медитации и визии
на Растко Петровиќ“
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Радически, Науме
„Литературна
„Македонска реч“, 2006.
раскрсница“
Здружение на македонско‐
2.
Радически, Науме
„Аналитички
црногорското пријателство во
рефлексии врз
Република Македонија
маргините на
македонско‐
црногорските
литературни
заемности“
„Македонска реч“, 2009.
3.
Радически, Науме
„Литературните
погледи на Димитар
Митрев“
„Македоника литера“, 2011.
4.
Радически, Науме
„Пред алфа и пред
делта (прилози за
македонската
другојазична
литература“
5.
Радически, Науме
„Словенска алка“
„Македоника литера“, 2012.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Радически, Науме
„Возобновувањето на КМСУ, Свети Николе ‐ Тамбов, 2010.
словенските импулси
во развојот на
македонската
национална култура
во XIX век“
Меѓународен семинар за
2.
Радически, Науме
„Критичко‐
македонски јазик, литература и
аналитичките
култура. 2010.
опсервации на
Димитар Митрев"
3.
Радически, Науме
„Македонистичките
Филозофски факултет, Ниш, 2010.
студии на Мирољуб
М. Стојановиќ"
Меѓународен семинар за
4.
Радически, Науме
„Актуализација на
македонски јазик, литература и
бугаројазичното
култура, 2011.
творештво на Ѓорѓи
Абаџиев“
„Гоцеви денови“, Делчево, 2010.
5.
Радически, Науме
„Анимирање на
историјата или
македонското
национално‐
револуционерно
минато во делото на
Стојан Христов и
Димитар Талев”
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
10.3

11.

12.

11.1 Дипломски работи
0
11.2 Магистерски работи
0
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Filozofski fakultet, Nikšič, 2010.
1.
Радически, Науме
„Ѓаволот од
халуцинациите на
Ладо Тајовиќ"
2.
Радически, Науме
„Косовская
Филозофски факултет, Косовска
горизонтал Нушича“
Митровица, 2010.
Filoyofski
fakultet, Ljubljana, 2010.
3.
Radičeski, Naume
"Vsporedno analitično
branje romaov
"Severni sij" Draga
Jančrga i "Pastorala"
Vlada Žabota"
Filoyofski fakultet, Rijeka, 2011.
4.
Радически, Науме
Јуре Каштелан и
Славко Михалиќ „во
очите на Скопје“
5.
Радически, Науме
Прашања и дилеми
Факултет по славянски филологии,
пред (не)можностите София, 2011.
на двојната
литературна
припадност
Filozofski fakultet, Nikšič, 2011.
6.
Радически, Науме
„Његошевските
инспирации на
Радован Зоговиќ“
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Институт за македонска литература.
1.
Радически, Науме
„Националниот
2011.
идентитет и етнитет
кај другојазичните
македонски
литературни творци“
Книгоиздателство „МИ‐АН“, Скопје,
2.
Radičeski, Naume
"Between the
2011.
Traditional and
Modern Macedonian
Prose"
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Славистички четения, София, 2012.
1.
Радически, Науме
„Христо Смирненски
и Јиржи Волкер pro et
contra своето време
2.
Радически, Науме
„Македонија
"Njegoševi dani", Kotor/Risan, 2011.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Радически, Науме

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на
образование
Наслов на
научниот степен
Каде и кога го
завршил
образованието
односно се стекнал
со научен степен

Доктор по филолошки науки
Образование
Доктор по
филолошки науки

Високо

7.

8.

9.

„Македонско‐руска научна
конференција“, Охрид, 2012.

Ангелина Бановиќ‐Марковска
10.10.1966
Високо

Магистер по
филолошки науки

6.

екумена“ на Сретен
Перовиќ ‐ ода на
македонскиот и на
црногорскиот
национален и
државен идентитет
„Пресоздавањето на
минатото и визиите
за иднината во
поезијата на Анте
Поповски и Андреј
Вознесенски"

Година
2002

Институција
Универзитете „Св. Кирил и
Методиј“, Филолошки факултет
„Блаже Конески“, Скопје,
Р.Македонија
1999
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје,
Р.Македонија
1989
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје
Поле
Област
Наука за книжевност
Македонска книжевност ‐
проза
Поле
Област
Наука за книжевност
Македонска и јужнословенски
книжевности ‐ проза
Звање во кое е избран и област

Подрачје
Подрачје, поле и
област на научниот Филологија
степен магистер
Подрачје
Подрачје, поле и
област на научниот Филологија
степен доктор
Институција
Доколку е во
работен однос да
Филолошки факултет „Блаже
Вонреден професор, македонска и
се наведе
Конески“ – Скопје
јужнословенски книжевности
институцијата каде
работи и звањето
во кое е избран и
во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.

2.
3.

4.

9.3.

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности /
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности /
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Македонски јазик и јужнословенски јазици / Филолошки
факултет „Блаже Конески“
Македонски јазик и јужнословенски јазици / Филолошки
факултет „Блаже Конески“
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности /
Филолошки факултет „Блаже Конески“

Македонски јазик и јужнословенски јазици / Филолошки
Јужнословенски
факултет „Блаже Конески“
книжевности од 15‐18
век
6.
Македонска книжевност Хрватски јазик и книжевност / Филолошки факултет „Блаже
Конески“
во јужнословенски
контекст I‐VI
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности со
7.
Имагологија: сликата на
македонска култура и за сите студиски програми на
другиот во македонски
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
литературен контекст
8.
Хибридни идентитети во Македонска книжевност и јужнословенски книжевности со
македонската литература македонска култура и за сите студиски програми на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
и култура
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Македонска книжевност и култура / Филолошки факултет
1.
Историографската
„Блаже Конески“,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
метафикција во
македонската современа
книжевност
Проф. д‐р Ангелина
Бановиќ‐Марковска
Интердисциплинарни културолошки студии во книжевноста /
2.
Имагологија;
Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и
Проф. д‐р Лорета
Георгиевска‐Јаковлева & Методиј“, Скопје
Проф. д‐р Ангелина
Бановиќ‐Марковска
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Doktorski studij Kulturologija / Doktorska škola Društveno
1.
Kultura. Književnost.
humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Politika: hrvatski i
Osijeku, R.Hrvatska
južnoslavenski tranzicijski
kontekst –(obvezni kolegij)
Prof.dr.sc Zlatko Kramarić
& Prof. dr.sc. Angelina
Banović‐Markovska
2.
3.
5.

9.2.

Просветителството и
романтизмот во
бугарската книжевност
Реализмот во бугарската
книжевност
Нова бугарска
книжевност I
Нова бугарска
книжевност II
Од хуманизам до барок
во јужнословенските
книжевности

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Бановиќ‐
„Имаголошки рефлекси
Марковска, A. во расказите на Иво Андриќ“

2.

Banovik‐
Markovska, А.

3.

Banović‐
Markovska, А.

4.

Банович‐
Марковска, А.

5.

Бановић‐
Марковска, А.

Издавач / година

Ivo Andrić – Literat und Diplomat
im Schatten zweier Weltkriege
(1925–1941). Ivo Andrić –
književnik i diplomata u sjeni
dvaju svjetskih ratova (1925–
1941). Graz – Beograd: Institut
für Slawistik der Karl‐Franzens‐
Universität Graz – Beogradska
knjiga,
2012, p. 65‐73.
„Bakhtin a Epštein – dialóg diskurzov (z Slovenské pohlady na literatúru,
totality do virtuality, z hypertextuality do umenie a život, Bratislava, 12,
hyperreality)“
2011, p. 69‐74
Studi slavistici, Rivista
„Verità taciute a fatica: confini e
dell'Associazione italiana degli
identità, muri e obiettivi
Slavisti, Firenze University Press,
dell’imperialismo psicologico“
vol.VI, 2009, p. 342‐352
„Бегство и пограничные субъекты в
Славянский мир в третьем
‘Романе о Лондоне’ Милоша
тысячелетии,
Институт
Црнянского“
славяноведения РАН (ГАСК),
Москва, 2009, 251‐256
„Наратив нације“
Свеске: књижевност,
уметност, култура, бр. 92,
јун, Панчево, 2009, 141‐144

10.2. Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Микена, Битола, 2008, стр. 5‐14
1.
Бановиќ‐
Национален проект Македонска
ISBN 978‐9989‐55‐149‐9
Марковска, А. книжевност, Министерство за
култура на Република Македонија,
2008:
Манчев Васе, Шупливи ореви; избор и
предговор Ангелина Бановиќ‐
Марковска: „Шупливи ореви, полни
јатки (расказната техника на Васе
Манчев)“
DON’T YOU FYROM ME: suvremena
Književna revija Osijek, Matica
2.
Banović‐
makedonska pričа
Hrvatska, 2009, god. 49./br.2‐3,
Markovska, A.
243
& Mojsova‐
ISSN 1330‐1659
Čepiševska, V.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов

Издавач / година

број
1.

2.
3.

4.

Крамариќ, З. &
Бановиќ‐
Марковска, А.
Бановиќ‐
Марковска, А.
Banović‐
Markovska, А./
Mojsova‐
Čepiševska, V.
Бановиќ‐
Марковска, А.

Политика. Култура. Идентитет
(интеркултурален дијалог)

Магор, Скопје, 2012.
ISBN 978‐608‐223‐133‐4

Групен портрет: културолошки и
литературно‐теориски есеи
DON'T YOU FYROM ME: suvremena
makedonska priča

Магор, Скопје, 2007.
ISBN 978‐9989‐183‐19‐5
Književna revija Osijek, Matica
Hrvatska, 2009, god. 49./br.2‐3,
243
ISSN 1330‐1659

Кафез од брчки: поезијата и
детството: Тематски избор од
современата македонска поезија

Струга: XLVI Струшки вечери на
поезијата, 2007.
ISBN 978‐9989‐193‐00‐2

5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Gradska knjižnica Marka
1.
Banović‐
„Preduvjeti za stvaranje i razvijanje
Maruića, Split, 2011, 43‐49
Markovska, А.
kulture čitanja u suvremenom drustvu
(Knjiga i čitanje u Makedoniji)“ in: Knjiga ISBN 978‐953‐7753‐15‐3
i slobodno vrijeme
„Književne
enigme
makedonske Naklada Lijevak, Zagreb, 2009,
2.
Banović‐
povijesti“, pogovor in: Identitet, tekst, 203‐207
Markovska,
nacija (interpretacije crnila makedonske ISBN 978‐953‐303‐156‐9
Angelina
povijesti); Kramarić Zlatko.
Književna revija Osijek, Matica
„Les Belles lettres sans pardon
3.
Banović‐
Markovska, А./ (Suvremena makedonska priča. Uvodne Hrvatska, 2009, god. 49./br.2‐3,
napomene)“, in: DON'T YOU FYROM ME: 7‐12
Mojsova‐
ISSN 1330‐1659
suvremena makedonska priča
Čepiševska, V.
(antologija)
4.
Бановиќ‐
„Бахтин и Епштејн – дијалог на МАНУ, Скопје, 2008‐2009, 473‐
Марковска, А. дискурсите (од тоталитарност до 480;
виртуелност, од хипертекстуалност до ISSN 0350‐1914
хиперреалност)“, во: Прилози XXXIII‐
XXXIV (1‐2): Зборник на трудови во
чест на академик Милан Ѓурчинов
Струга: XLVI Струшки вечери на
5.
Бановиќ‐
„Внатрешни слики за животот:
поезијата, 2007; 5‐7;
Марковска, А. детството и македонскиот лирски
субјект (тематски избор)“ во: Кафез од ISBN 978‐9989‐193‐00‐2
брчки: поезијата и детството:
Тематски избор од современата
македонска поезија (антологија) /
избор и предговор Ангелина Бановиќ‐
Марковска
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
Ментор на магистерска теза „Романот и неговите жанровски
трансформации (романот „Големата вода“ од Живко Чинго, драмскиот
текст „Ѕидот, водата“ од Бранко Ставрев и Живко Чинго и сценариото
„Големата вода“ од Владимир Блажевски)“ од Влатко Митановски,

Македонска книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“
(изработката е во тек);
Ментор на магистерска теза „Егзодусот, егејското прашање и другоста“,
од Билјана Рајчинова, Интердисциплинарни културолошки студии во
книжевноста, Институт за македонска литература, Скопје (изработката е
во тек)
11.3. Докторски
дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Banović‐
„Racin and the Significance of a
Меѓународно списание
Markovska, A.
National Culture“
Култура / Culture, 2011, 1, p.
47‐57.
Меѓународно списание
2.
Banović‐
„Pan‐nationalism and the European
Култура / Culture, 2011, 2 (во
Markovska, A.
Union (or how to achieve European
печат)
political and cultural identity)“
Меѓународно списание
3.
Banović‐
„The Concept of the European Political
Контекст / Contex, 2011, 9 (во
Markovska, A.
Identity and the Borders of Europe:
печат)
Real, Imaginary and Ideological“
4.
Бановиќ‐
„Историја vs. меморија“
Меѓународно
списание
Марковска, А.
Спектар, 2011, 56, p. 95‐102
5.
Бановиќ‐
„Национализмот на Мисирков: јазик, Меѓународно
списание
Марковска, А.
идеологија, сентимент“
Спектар, 2011, 57, p. 245‐252
6.
Бановиќ‐
„No man's land или космополитизам
Philological
Studies,
2008,
Марковска, А.
без корени“
vol.1/1,
http://philologicalstudies.org
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Година
број
конференција
1.
Banović‐
„The Concept of the
International conference Europe 2011
Markovska, А.
European Political Identity
of Nations – Myths of Origin:
and the Borders of Europe:
Modern and Postmodern
Real, Imaginary and
Discourses (Aveiro, Portugal, 9‐
Ideological“
11 May)
2010
Меѓународен симпозиум
2.
Банович‐
„Историја vs меморија:
Истина, мистификация,
Марковска, А.
деконструирана
лъжа в славянските езици,
документарност или
литератури и култури, СУ
плурализирана вистина“
„Св. Климент Охридски“: X
Национални славистични
четиния, (София, 22‐24 април)
3.
Banović‐
„Kritički skalpel liberalne
Međunarodni naučni skup
2010

Markovska, А.

svijesti i etnokratska
ideologija varvarogenija“

4.

Banović‐
Markovska, А.

„Subjekt i deologija u
romanima Meše Selimovića“

5.

Банович‐
Марковска, А.

6.

Бановиќ‐
Марковска, А.

„Бахтин и Епштејн – дијалог
на дискурсите (од
тоталитарност до
виртуелност, од
хипертекстуалност до
хиперреалност)“
„Идеологијата како
перформатив во епохата на
социјализмот и во
критичко‐политичкиот
дискурс на Димитар
Митрев“

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи
и звањето во кое е избран

Njegoševi dani 3: Ideološki
kodovi u književnom tekstu,
(Nikšić, 1‐3 septembar)
2010
Međunarodna naučna
konferencija Sarajevski filološki
susreti 1 (Sarajevo, 9‐10
decembra)
Международного научного
2009
симпозиума Славянские языки
и культуры в современном
мире, МГУ Ломоносова
(Москва, 24‐26 март)
Меѓународен македонистички 2008
собир, 2008 – Година на
македонскиот јазик (Охрид,
29 август‐1 септември)

Јасна Котеска
09.10.1970

Образование
магистер по филолошки
науки
Master of Arts in Gender
Studies with Merit
(магистер по родови
студии)
доктор по филолошки
науки
Подрачје
Поле
филологија

Институција

Година
1999
2000

2002

Институција
Филолошки факултет,
„Блаже Конески“, Скопје
Master Program on Gender
and Culture, Central
European University,
Budapest, Hungary
Филолошки факултет
„Блаже Конески“, Скопје
Област
постмодерна македонска
книжевност, јужнословенска
книжевност, женско писмо
Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Просветителството и романтизмот во
Катедра за македонска книжевност и
словенечката книжевност
јужнословенски книжевности/ Филолошки

2.

Реализмот и модерната во словенечката
книжевност

3.

Словенечка книжевност ‐ постмодернизам

4.

Методика на наставата по книжевност 1

5.

Методика на наставата по книжевност 2

6.

Нова словенечка книжевност 1

7.

Нова словенечка книжевност 2

8.

Постмодерната во македонската книжевност и
филм

9.

Лакан и македонската книжевност и култура

10.

Родот и психоанализата

11.

Родот и книжевноста

факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
Катедра за родови студии, Филозофски
факултет, Скопје
Катедра за родови студии, Филозофски
факултет, Скопје

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Теориската психоанализа и македонската
Катедра за македонска книжевност и
книжевност и култура
јужнословенски книжевности/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современа македонска книжевност
Македонска книжевност/Филолошки факултет
Блаже Конески,
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
2.
Гинокритички теми во македонската
Македонска книжевност/Филолошки факултет
современа книжевност
Блаже Конески,
Катедра за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Котеска, Ясна
Санитарна енигма (книга)

2.

Котеска, Јасна

Комунистичка интима (книга)

3.

Koteska, Jasna

Intimist (книга)

4.

Јасна Котеска

Три функции на балканската машкост
(студија)

5.

Koteska, Jasna

Theoretical Psychoanalysis and Literature
(студија)

Издавач / година
K&X ‐ Критика и хуманизъм,
(превод: Станимир
Панайотов), София България,
2012, 320 стр. ISBN: 978 954
587 160 3
Темплум, Скопје, 2008, 436
страници. ISBN 978‐9989‐189‐
41‐8
Društvo Apokalipsa (Prevedla
Namitta Subiotto), Ljubljana,
2008, 216 страници. ISBN
978‐961‐6644‐30‐3
Спектар, меѓународно
списание на Институтот за
македонска литература,
Скопје, 2012, 41‐58.
Interpretations. European
Research Project for Poetics
and Hermeneutics Volumes
No. 4/5, Edited by Katica
Kjulafkova and Natasha
Avramovska, Macedonian
Academy of Sciences and Arts,

Skopje, 2011, 237‐263.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
IPU, Berlin, 2012
Trauma,Trust and Memory:Trauma and
1.
Jasna Koteska,
Andreas Hamburger, Reconciliation as Reflected in Psychotherapy
Processes and Cultural Memory (2012‐2015)
etc.
Носител на проектот: International
Psychoanalytic University, Berlin and and
DAAD Program.
Својство: национален лидер за Република
Македонија.
Текст: "Trauma as Represented in Film
Adaptations of Key Freudian Clinical Cases"
"Die Horen, Zeitschrift fur
Проект: Vom Wagen und Gewinnen.
2.
Jasna Koteska,
Literatur, Kunst und Kritik",
Носител на проектот: Goethe Institute,
Rüdiger Bolz, Herta
(Aus Dem Makedonischen von
Berlin, 2010.
Müller, etc.
Alexander Sitzmann), Stimmen
Текст: "Kommunistisches Gedächtnis".
Aus Sudosteuropa, no. 239, 3
Quartal, p. 129‐149, Berlin,
Germany, 2010.
"Социологически
Проект: Свидетелство и архив: Контексти
3.
Ясна Котеска,
проблеми", (превод од
на микроисторията.
Снежана
англииски език: Снежана
Носител на проектот: ЮЗУ "Неофит
Димитрова, Карло
Димитрова), год. XLII, книжка
Рилски", 2010.
Гинзбург, etc.
3‐4, p. 22‐40, София, 2010.
Текст: "Архив, травма, помирение".
"Teorije i politike roda, Rodni
Проект: Teorije i politike roda, Rodni
4.
Jasna Koteska,
identiteti u knjiżevnostima i
identiteti u knjiżevnostima i kulturama
Tatjana Rosic,
Andreja‐Zlatar‐Violic, jugoistočne Evrope.
kulturama jugoistočne
Носител на проектот: Institut za knjiżevnost i Evrope". Urednica dr. Tatjana
Vladislava Gordic‐
umetnost, Beograd, 2008.
Petkovic, etc.
Rosić. Izdavac: Institut za
Текст: "Burżoaska hijerarhija sanitarnih tela" knjiżevnost i umetnost, p. 115‐
123, Beograd, 2008.
5.
Jasna Koteska,
Проект: A Biograhical Dictionary of Women's "A Biograhical Dictionary of
Francisca de Haan,
Movements and feminisms. Central, eastern Women's Movements and
Krassimira Daskalova, and South Eastern Europe, 19th and 20th
feminisms. Central, eastern
Anna Loutfi, etc.
Centuries.
and South Eastern Europe,
Носител на проектот: Central European
19th and 20th Centuries".
University, Budapest and New York, 2006.
Edited and with an
Текст: "Kočo Racin"
Introduction by Francesca de
Haan, Krassimira Daskalova
and Anna Loufti, p. 459‐462.
Central European University
Press, Budapest, New York,
2006.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
21‐25 May 2012
1.
Koteska Jasna
"Nine Out of Ten. On Women International
Conference
in Literatures and on the
Feminism in a
Construction of the Literary

Canon"

2.

Koteska Jasna

Art, Politics, Sanitation,
Sexuality

3.

Jasna Koteska

The Secret Services and the
Artists 1945‐1990 in
Macedonia

4.

Jasna Koteska

"Teaching Gender Studies in
Higher Education"

Transnational
Perspective:
Woman’s
Heritage:
Untitled,
Dubrovnik,
Croatia.
International
Conference.
Counter‐public:
Re‐Enacting
Communities,
Queer
Nationalisms.
(Coalition
“Sexual and
Health Rights of
Marginalized
Communities”,
Queer Zagreb
and Center for
Queer Studies
Belgrade)
10th
Literaturfestival
Berlin.
Conference
»Enlightenment
versus
Concealment.
Secret Police,
Artists and the
Examination
and Reappraisal
of the
Communist
Dictatorships«,
Berlin,
Germany.
Educational
Policies:
Disciplinization
Processes and
Recruitment
Strategies in
Women Studies
and Gender
Studies. Central
European
University,
Budapest,
Hungary.

27 September 2012

17‐19 September 2010.

15‐21 May, 2010.

Radical
Education:
Conference.
"Spaces of the
Common."
Moderna
galerija
Ljubljana/
Museum of
Modern Art,
Ljubljana,
Slovenija.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
5.

Jasna Koteska

"Spaces without Time (From
Communist Monuments to
Shopping Malls)"

28‐29 November, 2009

Дипломски работи

Магистерски работи

Докторски дисертации

10

6

1

СТУДИСКИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
НАУЧНА ОБЛАСТ ЈАЗИК

СТУДИСКА ПРОГРАМА
Модул: АЛБАНСКИ ЈАЗИК
МАГИСТРАНТОТ БИРА:
Задолжителни предмети
1. Задолжителен (општ) предмет
2. Задолжителен предмет од потесната специјалност
3. Техника на научна работа
Изборни предмети
1. Изборен предмет од соодветниот модул
2. Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

I семестар
Бр.
1.
2.
3.
4.

Општи предмети
Лингвистиката и информатиката
Современи преведувачки теории
Современи лингвистички теории
Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во
општата и применетата лингвистика.

Часови
15
15
15
20

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмети од потесна специјалност
Фонологија на албанскиот јазик
Зборообразување на албанскиот јазик
Лексикологија на албанскиот јазик
Фразеологија на албанскиот јазик
Морфологија на албанскиот јазик
Синтакса на албанскиот јазик
Дијалектологија на албанскиот јазик
Историја на албанскиот јаззик
Лингвостилистика на албанскиот јазик
Албанскиот јазик во контекст на балканските јазици

Часови
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II семестар
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити Семестар
10
5
2
12
5
2
/
20
2
ВКУПНО: 30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
ОПШТИ ПРЕДМЕТИ

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

Фонологија на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Аслан Хамити, редовен професор

7,5

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Темелно запознавање и проучување на сегментарните и супрасегментарните единици на
албанскиот стандарден јазик, односно:
1. Продлабочување на знаењата за сегментарниот (фонолошкиот) систем на албанскиот
стандарден јазик.
2. Продлабочување на знаењата за супрасегментарниот систем на албанскиот стандарден јазик.
3. Оспособување на кандидатот за истражувачка работа од полето на фонологијата.

11.

Содржина на предметната програма:
Предмет на проучување на фонологијата. Односот на фонологијата со фонетиката и другите
дисциплини. Глас и фонема. Функции, варијанти и алофони на фонемите. Разликувачки
признаци на фонемите. Артикулациски вокални опозиции. Акустички вокални опозиции.
Опозиции на согласните фонеми. Фреквенција и дистрибуција на фонемите.
Морфонолошки промени на фонемите: палатализација, метафонија, апофонија и други
промени. Законитоста и поврзаноста на вокалните и консонантските промени.
Прозодија – акцент: Фонетски особености на акцентот. Местото на акцентот во зборот.
Правила за акцентирање на зборовите. Акцентски целости од два полнозначни збора. Акцентски
целости со клитики. Логички акцент. Емоционален акцент. Интонација. Стилистичка вредност на
фонетско‐ фонолошките единици.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.1.
17.2.

Тестови
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

60 бодови

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

10 бодови
10 бодови

20 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)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Hamiti, Asllan Fonetika dhe
fonologjia e gjuhës
standarde shqipe
2.
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Dodi, Anastas Fonetika dhe
fonologjia e gjuhës
shqipe
2.
Memushaj,
Fonetika e shqipes
Rami
standarde
3.
Memushaj,
Morfonologji e
Rami
eptimit të gjuhës së
sotme shqipe
4.
Topalli, Kolec
Theksi në gjuhën
shqipe
5.
Trubeckoi, N.
Parime të fonologjisë
S.

Издавач
Selektor

Издавач

Година
Shkup, 2011

Година

ShBLU

Tiranë, 2004

Toena

Tiranë, 2009

Toena

Tiranë, 1989

ShBLU

Tiranë, 1995

Rilindja

Prishtinë, 1985

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

Зборообразување на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Агим Пољоска, редовен професор

7,5

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
1.Усвојување на албанскиот стандарден јазик, збогатувањето на речникот и зборообразувањето
во сите рамништа.
2. Продлабочување на знаењата за зборообразувањето на албанскиот стандарден јазик.
3. Продлабочување на знаењата за видови и начини на зборообразувањето на албанскиот
стандарден јазик.
3. Оспособување на кандидатот за истражувачка работа од полето на зборообразувањето

11.

Содржина на предметната програма:
Предмет на проучување на зборообразувањето.
1. Структура и формирањето на зборовите во албанскиот јазик.
2. Морфолошки и неморфолошки начин на зборообразување.
3. Семантика: Значенското поле на зборот.
4. Синонимија, хомонимија, антонимија, полисемија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.3.
17.4.

18.

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

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

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)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Jani Thomaj
Teksti dhe gjuha
2.
Jani Thomaj
Leksikologjia e gjuhes
shqipe,
3.
Fjalori i gjuhes se
sotme shqipe, I, II
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Bahri Beci
Gramatika e gjuhes
shqipe
2.
3.
4.
5.

Издавач

Година
Tirane, 1989
Tirane, 2005
Tirane 1982

Издавач
Logos

Година
Shkup, 2005

s

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Лексикологија на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Агим Пољоска, редовен професор

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Темелно запознавање и проучување на лексичкиот состав на албанскиот стандарден јазик.
1. Стекнување знаења за лексичкиот фонд на албанскиот јазик.
2. Збогатување на лексичкиот и речничкиот фонд на студентите.
3. Упатување кон професионална одговорност и академска писменост.
Содржина на предметната програма:
Предмет на лексикологијата. Односот на лексикологијата со другите лингвистички дисциплини.
Лексички единици: лексема, фразема. Зборообразувањето во албанскиот стандарден јазик: со
префикси, со суфикси алтернација, деривација, композиција и сл. Зборообразување кај
именките, глаголите, придавките, броевите, прилозите и другите видови зборови. Лексичкиот
состав на албанскиот јазик. Видови морфеми: корен, наставки, претставки, завршок. Литературен
‐ нелитературен вокабулар. Активен ‐ пасивен вокабулар. Зборови со општа и со ограничена
употреба (архаизми, регионализми и професионализми). Заемки. Латинскиот, грчкиот, турскиот
и словенскиот фонд на зборови во албанскиот јазик. Лингвистички калки. Интернационализми.
Балканизми. Билингвизам, плурилингвизам и јазично позајмување. Неологизми.
Речник и видови речници. Лексикографија. Фразеологија. Основни типови лексички значења:
полисемија, синонимија, хомонимија, антонимија. Лексиката според сферата на употребата.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или
семинарска работа

10 бодови
20 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.

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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
1. Thomaj, J.,
Leksikologjia e gjuhës
shqipe,
2.
2. Grup
Formimi i fjalëve në
autorësh,
gjuhën shqipe I, II;
3.
3. AShRSH
Fjalor enciklopedik
shqiptar
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
4. AShRSH
Fjalor i gjuhës së
sotme shqipe
2.
3.
4.
5.

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)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
Евалуација / самоевалуација

Издавач

Година
Tiranë, 1989
Tiranë, 1976
Tiranë, 1985

Издавач

Година
Tiranë, Prishtinë;
1981

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

19.
20.
21

Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Агим Поаљоска, редовен професор

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Usvojuvaweto na idiomite ili frazeologizmite vo albanskiot dijalekten i standarden jazik; zna~eweto na
frazeologijata vo albanskiot standarden jazik; sli~nosti i razliki so drugite balkanski jazici; semanti~kata
i stilskata vrednost na frazeologizmite vo albanskiot jazik i sl.
Содржина на предметната програма:
1. Struktura i formiraweto na frazeologizmite vo albanskiot standarden jazik;
2. Tipovi i klasifikacija (tematska ili azbu~na) na frazeologizmite vo albanskiot standarden jazik
3. Frazeologizmite vo albanskiot jazik nasprema frazeologizmite vo drugite balkanski jazici: sli~nosti i
razliki
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

Фразеологија на албанскиот јазик

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

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

10 бодови
20 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)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
Евалуација / самоевалуација

22.

наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Jani Thomaj,
Frazeologjizmat ne
gjuhen shqipe,
2.
Mehmet
Frazeologjizmat ne
Gjevori
gjuhen shqipe
3.
Fjalori i gjuhes se
sotme shqipe, I, II,
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Издавач

Година
Tirane, 1996;
Prishtine, 1977
Tirane, 1982.

Издавач

Година

Морфологија на албанкскиот јазик
Постдипломски студии ‐ Албански јазик, Наука за
јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за албански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Мируше Хоџа, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Кандидатот даго избере предметот од листата
понудени предмети
Цели на предметната програма (компетенции):
Темелно запознавање и проучување на морфолошкиот систем на албанскиот стандарден јазик.
1. Стекнување продлабочени знаења за зборовните групи и нивните граматички карактеристики.
2. Стекнување знаења од областа на историската морфологија на албанскиот јазик.
3. Упатување кон професионална одговорност, академска писменост и функционализирање со
времето.
4. Развивање на вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
Содржина на предметната програма:
Историскиот развој на предметот и односот на морфологијата кон другите јазични дисциплини.
историскиот развој на именките: видови именки, број, падеж, род, определеност и член.
Историскиот развој на придавките: видови, род, број, степенување и образување. Историскиот
развој на членот: употреба и функција. Историскиот развој на броевите: видови броеви.
Историскиот развој на заменките: лични, повратни, показни, присвојни, прашални, односни,
неопределени. Историскиот развој на глаголите: класификација, категорија лице, број, начин,
време, конјугација. Историскиот развој на неменливите зборови: прилози; предлози; сврзници;
честици и извици.

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
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Семинарска работа и активност

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Албански јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
AShRSh IGjL
Gramatika e gjuhes
Tirane
shqipe (morfologjia)
2.
Demiraj,
Morfologjia historike Tirane
Shaban
e gjuhes shqipe
3.
Cabej, Eqrem
Studime gjuhesore
Rilindja, Prishtine
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Nesimi,Remzi Gramatika e gjuhes
Shkup
shqipe
2.
3.
4.
5.

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

Година
1995, 2000
1995
1977
Година
1992

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Синтакса на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Д‐р Ваљбона Тоска, вонреден професор

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување продлабочени знаења за реченичните членови, видовите и функцијата на простите
и сложените реченици
Упатување кон професионална одговорност, академска писменост и функционализирање со
времето.
Развивање на вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
Содржина на предметната програма:
Синтагма: структура, синтаксички функции, референцијално‐квантификациски карактеристики на
синтагмата, детерминација, конгруенција, линеаризација; Простата реченица како синтаксичка
целина: состав, структура и моделирање на простата реченица; Сложена реченица: Видови
сложени реченици: независни и зависни реченици.Видови независни реченици (составни,
спротивни, разделни и заклучни). Зависни и видови зависни реченици (подметни, предикативни,
предметни и др.). Видови говор.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

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
од 91 до 100 бода

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

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

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.

Услови за потпис и полагање на завршен
Континуирано следење на наставата, изработка
испит
на семинарска работа
Јазик на кој се изведува наставата
албански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Група автори Gramatika e gjuhës
Akademia e
1997
shqipe II
Shkencës e Tiranës
1973
2.
DEMIRAJ,
Morfolgjia historike e Universiteti i
Shaban
gjuhës shqipe
Tiranës, Fakulteti i
Historisë dhe i
Filologjisë
3.
ÇABEJ, Eqrem Studime gjuhësore ‐
Rilindja
1975
I‐VII
Prishtinë
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
ÇELIKU,
Format e
SHBLU Tiranë
2000
Mehmet
pashtjelluara të foljes
2.
ТОПОЛИЊСК Македонските
МАНУ Скопје
1995
А, Зузана
дијалекти во Егејска
Македонија [книга
прва]. Синтакса Т1
3.
ТОПОЛИЊСК Македонските
МАНУ Скопје
1997
А, Зузана
дијалекти во Егејска
Македонија [книга
прва]. Синтакса Т2
4.
TOTONI,
Fraza me nënrenditje SHBLU Tiranë
2000
Menella
5.
Група автори Gramatika e gjuhës
IGjL Rilindja
1991
shqipe, Sintaksa
Prishtinë

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

Дијалектологија на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус

6.

Академска година/семестар

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање и проучување на дијалектологијата како научна дисциплина, методите на
прибирање на дијалектниот материјал, односот меѓу стандардниот и дијалектниот јазик,
албанската книжевност напишана на дијалектен јазик и др., односно:
1. Стекнување и продлабочување на знаењата за дијалектната основа на албанскиот стандарден
јазик и книжевната традиција напишана на дијалектен јазик.
2. Оспособување за прибирање на дијалектен материјал.
3. Стекнување знаења за дијалектната поделба на албанскиот јазик и територијалните јазични
разлики.
4. Оспособување за јазична анализа на дијалектен материјал и пишување магистерски труд.
5. Развивање вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
Содржина на предметната програма:
Општи познавања за предметот и задачите на дијалектологијата. Методи и историскиот развиток
на дијалектологијата на албанскиот јазик. Транскрипција. Поврзаноста на дијалектологијата со
други дисциплини. Видови дијалекти (територијални и социјални). Методи за прибирање на
дијалектен материјал. Односот меѓу стандардниот и дијалектниот јазик. Дијалектите како основа
на литературниот јазик. Албанската книжевна традиција напишана на дијалектен јазик.
Дијалектите како извор за збогатување на албанскиот литературен јазик. Лингвистичка
географија.
Дијалектната поделба на албанскиот јазик: дијалекти, поддијалекти, група говори и преодни
говори. Дијалектните разлики во сферата на фонетиката и фонологијата, морфологијата,
синтаксата и лексиката. Гегиски говори: северен и јужен поддијалект. Група говори:
северозападни, североисточни, централни и јужни. Тоскиски говори: северен и јужен
поддијалект. Говорот на Албанците од дијаспората.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
15 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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.3.
17.4.

18.

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

1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Аслан Хамити, редовен професор

10 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода

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

7,5

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Gjinari, Jorgji ‐ Dialektologjia
Shkurtaj,
Gjovalin
2.
Gjinari, Jorgji
Dialektet e gjuhës
shqipe
3.
Grup autorësh Atlasi dialektologjik i
gjuhës shqipe I, II
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Grup autorësh Dialektologjia
shqiptare I ‐ VII
2.
Grup autorësh Studime gjuhësore
(Dialektologji), I, II,
3.
4.
5.

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

Година

ShBLU

Tiranë, 2000

Toena

Tiranë, 1989
Napoli, 2007, 2008

Издавач

Година

UT, IHGj

Tiranë, 1971, ...

IAP

Prishtinë, 1978,
1989

Историja на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Аслан Хамити, редовен професор

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање и проучување на албанскиот јазик во раниот период, средновековието и поновото
време. Меѓусебните јазични односи низ текот на времето на албанскиот јазик со другите јазици,
односно:
1. Стекнување знаења за историскиот развој на албанскиот јазик во раниот период,
средновековието и поновото време.
2. Стекнување знаења за меѓусебните јазични односи на албанскиот јазик со другите јазици низ

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

текот на времето.
3. Развивање вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
4. Оспособување на кандидатот за истражувачка работа од полето на историјата на албанскиот
јазик.
Содржина на предметната програма:
Предисторискиот период на албанскиот јазик. Албанскиот јазик во рамките на индоевропските и
балканските јазици. Праиндоевропските елементи во албанскиот јазик. Главните теории за
потеклото на албанскиот јазик. Албанскиот јазик во раниот период, средновековието и поновото
време. Меѓусебните јазични односи низ текот на времето со другите јазици: грчкиот, латинскиот,
словенските јазици, турскиот, ароманскиот, неолатинските јазици и др. Соодносот на туѓите
елементи со домашните.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
20 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)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
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.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Çabej, Eqrem
Studime gjuhësore I – Rilindja
IX
2.
Demiraj,
Gjuha shqipe dhe
Toena
Shaban
historia e saj
3.
Stipçeviq,
Ilirët – historia, jeta,

Година
Prishtinë, 1976,
1989
Tiranë, 1996
Tiranë

22.2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Aleksandar
kultura
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Demiraj,
Fonologjia historike e
Shaban
gjuhës shqipe
2.
Raka, Fadil
Historia e shqipes
letrare
3.
4.
5.

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
Toena

Година
Tiranë, 1996
Prishtinë, 1997

Лингвостилистика на албанскиот јазик
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Аслан Хамити, редовен професор

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Темелно запознавање и проучување на лингвостилистиката на албанскиот јазик.
Содржина на предметната програма:
Поим за стилот. Стилистиката наспрема лингвистиката, литературната наука и естетиката.
Стилистичка организација на јазикот. Стилистиката и јазичната култура. Социјално и хронолошко
раслојување на јазикот. Местото и улогата на дијалектозмите, регионализмите, жаргонизмите,
архаизмите, неологизмите. Фоностилистика. Морфостилистика и стилистиката на
зборообразувањето. Лексикостилистика. Семантостилистика. Синтаксостилистика.
Функционална стилистика. Писмено и усмено изразување. Научно‐технички стил.
Административен стил. Општествено‐политички стил. Книжевен стил.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување

17.1.
17.2.

Тестови
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

60 бодови

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

10 бодови
20 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)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Lloshi, Xhevat Stilistika dhe
pragmatika
2.
Дополнителна
литература на
самиот курс
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
2.
3.
4.
5.

Издавач
Tiranë

Издавач

Година
1999

Година

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Албанскиот јазик во контекст на балканските јазици
Албански јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Д‐р Аслан Хамити, редовен професор

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Da se zapoznaat studentite so znacenjeto i ulogata na albanskiot jazik vo semejstvoto na
indoevropskite i balkanskite jazici na site ramnista (fonetsko‐fonolosko, morfolosko, leskicko i
stilisticko);
Da se steknat so osnovnite znaewa od predmetot istorija na albanskiot jazik kako indoevropski i
balkanski jazik; kontakti, zaemawa i interferencii na jazi~en plan so drugite i. e. i balkanski jazici.
Содржина на предметната програма:
Istoriski pregled na albanskiot jazik vo semejstvoto na i. e. jazici. Albanskiot jazik vo balkanski
kontekst. Jazi~ni i leksiki interferencii na albanskiot jazik so drugite balkanski jazici.
Pregled na balkanolo{kite lingvisti~ki prou~uvawa. Balkanski jazi~en sojuz –poim i definicija. Teorii za
balkanskiot jazi~en sojuz. Jazi~nata sostojba na Balkanskiot Poluostrov vo damne{ni vremiwa.
Dene{nata jazi~na sostojba na Balkanot. Konvergenten i divergenten razvoj na balkanskite jazici.
Osnovni osobenosti na balkanskite jazici. Nekolku zaedni~ki dopirni to~ki na fonetsko‐fonolo{ko,
morfolo{ko i leksi~ko ramni{te. Postpozicija na ~lenot. Sovpa|awa na genitivot i dativot. Formite na
idnoto vreme. Udvojuvawe na predmetot. Gubeweto infinitivot. Pregled na leksi~ki balkanizmi.
Istoriskiot razvoj na albanskiot jazik vo balkanski kontekst. Dijalektite na albanskiot jazik na balkanski
kontekst.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

10 бодови
20 бодови
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.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Континуирано следење на наставата, изработка
на семинарска работа
Албански јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Çabej, Eqrem
Studime etimologjike
ne fushe te shqipes,
I‐VIII
2.
Shaban
Gjuhesia ballkanike
Demiraj,
3.
Idriz Ajeti
Studije iz istorije
albanskog jezika,
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Olivera Jasar‐
Kontaktet gjuhesore
Nasteva,
ne hapesirat
ballkanike;
Kontaktet e te
2.
O. Jasar
folmeve maqedonase
Nasteva,
me te folmet shqipe,
Blazhe
Koneski,
Bozhidar
Vidoeski,
3.
4.
5.

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

Година
Tirane, 1998;

Shkup, 1995
Pristina, 1985

Издавач
Logos

Година
1998

Prishtine, 1990.

Техника на научната работа
Албански јазик и книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедрата за алабански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
5
2 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Авзи Мустафа
Предуслови за запишување на предметот Положените испити од прв семестар на втор циклус
Цели на предметната програма (компетенции):
Развивањето на научната истражувачката љубопитност по албанската лингвистика и литература,

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

усвојувањето на индивидуалната и научно‐истражувачката работа на студентите, способноста за
примена на научните методи и техники
Содржина на предметната програма:
Увод: основните својства на научната истражувачката работа. Истражувањето и теоријата:
научните факти и теорија. Фазите на научната истражувачката работа:избор на темата,
изработката на планот, дефиницијата, хипотезите, Методи и техники на научната работа,
дизајнирање на темата (Платформа на темата, фусноти, едноти, цитати, библиографија, резиме)
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
100 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
30 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
40 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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
од 91 до 100 бода
идејнта скица

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
албански јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Eko, Umberto, Si bëhet një punim
Perpjekja,
Tiranë1977
diplome
2.
Panzova,
Naukata kako zanaet Filozofski fakultet
Shkup
2003
Violeta
Menora
Shkup, 2006
3.
Mustafa, Avzi Hyrje ne
metodologjine e
punes kerkimore‐
shkencore ne fushe
te filologjise,

22.2

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Rrahmani,
Si te shkruhet
Zejnullah
disertacioni
2.
3.
Samic, Midhat Kako nastaje naucno
delo:Uvodjenje u
metodologiji I
tehniku
naucnoistrazuvackog
rada,
4.
. Daka Palok:
: Bibliografi e
studimeve dhe
artikujve për gjuhën
shqipe (1945‐1974)
5.
Gilli
Kako se istrazuje

Издавач

Година

Faik Konica

Prishtine. 2001

botim shqip ngsa
Logos_a ne Shkup

Svjetlost Sarajevo,
1984

Tiranë

Tiranë, 1975

Skolska knjiga

Zagreb, 1974

Модул:
ТУРСКИ ЈАЗИК
МАГИСТРАНТОТ БИРА:
Задолжителни предмети
1. Задолжителен (општ) предмет
2. Задолжителен предмет од потесната специјалност
3. Техника на научна работа
Изборни предмети
1. Изборен предмет од соодветниот модул
2. Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.

Општи предмети
Часови Кредити Семестар
Лингвистиката и информатиката
15
7,5
1
Современи преведувачки теории
15
7,5
1
Современи лингвистички теории
15
7,5
1
Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во
20
7,5
1
општата и применетата лингвистика.

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Предмети од потесна специјалност
Граматика на турскиот јазик
Современ турски јазик
Лингвостилистика на турскиот јазик
Дијалектологија на турскиот јазик
Историја на турскиот јазик

часови кредити Семестар
15
7,5
1
15
7,5
1
15
7,5
1
15
7,5
1
15
7,5
1
2 СЕМЕСТАР

Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити Семестар
10
5
2
12
5
2
/
20
2
ВКУПНО: 30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

ГРАМАТИКА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК
Турски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за турски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Нема.
Цели на предметната програма (компетенции):
Способност за правилна дикција и акцентирање.
Способност за пронаоѓање на погрешно формираните зборови.
Способност за пронаоѓање на погрешно употребуваните зборови.
Способност за практична примена на еден корпус на турскиот јазик.
Содржина на предметната програма:
Вовед. Првите граматики на турскиот јазик и туркологијата во Република Турција. Осврт на
турколошките лингвистички проучувања на Западот. Туркологијата на Балканот и Македонија.
Фонетика и фонологија на турскиот јазик. Морфологија на турскиот јазик. Морфофонологија на
турскиот јазик. Морфосинтакса на турскиот јазик. Вовед во двостепената морфолошка анализа.
Синтакса на турскиот јазик. Семантика на турскиот јазик. Лексикологија и фразеологија на
турскиот јазик. Преглед на корпусите на турскиот јазик и нивната практична примена во
лингвистичките истражувања.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
100 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
30 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
40 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

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

10 бодови
20 бодови
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)
Предадена семинарска работа и минимум 51
поен од сите претходни активности
турски и/или македонски јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Aksan, Doğan Her Yönüyle Dil (Ana
Çizgileriyle Dilbilim)
2.
Korkmaz, Prof. Türkiye Türkçesi
Grameri ‐ Şekil Bilgisi
Dr.
Zeynep
3.
Karahan, Leyla Türkçede Söz Dizimi
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Aksan, Doğan Anlambilim –
Anabilim Konuları ve
Türkçenin Anabilimi
2.
Ахмед, Октај
Вовед во
морфологија на
турскиот јазик
3.
Ergin,
Türk Dil Bilgisi
Muharrem
4.
Banguoğlu,
Türkçenin Grameri
Tahsin
Türkçede Anlam
5.
Turan,
Bilgisi
Abdülkadir ‐
Duymaz, Enes

Издавач

Година

Ankara: TDK

2000

Ankara: TDK

2008

Ankara: Akçağ

2008

Издавач
Engin Yayınevi

Година
1999

Скопје: Филолошки 2008
факултет „Блаже
Конески“
İstanbul: Bayrak
2002
Ankara: TDK

1990

Ankara: Birleşik
Yayıncılık

2006

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

19.
20.
21

Турски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: турски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Нема.
Цели на предметната програма (компетенции):
Способност за детекција на проблемите во современиот турски јазик.
Способност за критички осврт на современите состојби во турскиот јазик.
Содржина на предметната програма:
Вовед и краток историјат на турскиот јазик. Важноста на првите пишани документи, првите
речници, како и првите граматики на турскиот јазик. Важноста и активностите на анкарскиот
Институт за турски јазик. Развој на правописот на турскиот јазик, разликите во пристапот (пред и
по 1980 година) и современите состојби. Различните пристапи во турската лингвистика (анкарска
и истанбулска школа, странски истражувачки центри). Актуелните проблеми во турскиот јазик и
можни начини на нивно решавање.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

СОВРЕМЕН ТУРСКИ ЈАЗИК

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

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

10 бодови
20 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)
Предадена семинарска работа и минимум 51
поен од сите претходни активности
турски и/или македонски јазик
Евалуација / самоевалуација

22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Eker, Süer
Çağdaş Türk Dili
2.
Karamanoğlu, Türk Dili / Nereden
Ali Fehmi
Geliyor Nereye
Gidiyor?
3.
Johanson,
Türkçe Dil
Prof. Dr. Lars
İlişkilerinde Yapısal
Etkenler (Çev.: Prof.
Dr. Nurettin Demir)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Teodosijević,
Turski jezik u
Dr. Mirjana
svakodnevnoj
komunikaciji
2.
3.
4.
5.

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

Година

Grafiker Yayınları
Beşir Kitabevi

2003
2002

Ankara: TDK

2007

Издавач
Beograd: Čigoja
štampa

Година
2004

ЛИНГВОСТИЛИСТИКА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК
Турски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: турски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Нема.
Цели на предметната програма (компетенции):
Способност за детекција на различните стилови во литературното и усното изразување.
Способност за детекција на различните стилистички значења и варијации во литературното и
усното изразување.
Содржина на предметната програма:
Вовед во лингвистичката стилистика. Осврт на стилистичките проучувања во турскиот јазик.
Стилистиката во јазичната култура. Видови стилистика. Стилски фигури. Стилско‐јазични
варијации на јазикот во зависност од социјалниот статус на говорителот. Стандарден јазик. Говор
(дијалект). Видови лексика според карактерот и според сферата на употреба. Домашната
лексика, наспрема лексиката од странско потекло. Употребата на нестандардната лексика.
Употребата на фразеологизмите. Стилистиката од фонетски аспект. Стилистиката од морфолошки
аспект. Стилистиката од синтаксички аспект. Употребата на синонимите, антонимите,
хомонимите и паронимите за добивање на различни стилски варијации. Стилот на официјалните

12.
13.
14.
15.

16.

17.

и неофицијалните документи.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
20 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)
Предадена семинарска работа и минимум 51
поен од сите претходни активности
турски и/или македонски јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Cemiloğlu,
Dil Bilimi Açısından
Mustafa
Türkçe Yazılı Anlatım
ve Anlatım Teknikleri
2.
Aksan, Doğan Türkçenin Sözvarlığı
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Aksan, Doğan Her Yönüyle Dil (Ana
Çizgileriyle Dilbilim)
2.
3.
4.
5.

Издавач

Година

Aktüel Yayınları

2009

Engin Yayınevi

2006

Издавач
Ankara: TDK

Година
2000

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК
Турски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: турски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Доц. д‐р Назим Ибрахим
Предуслови за запишување на предметот Нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со дијалектичката поделба и основните
карактеристики на турскиот јазик со исторскиот развој на истиот.
Содржина на предметната програма:
Дијалектологијата како научна дисциплина. Турската дијалектологија (дијалект, подијалект,
говор). Историските периоди на турскиот јазик. Првиот период на турскиот јазик и неговата
поделба на дијалекти. Денешните дијалекти и подијалекти на турскиот јазик. Класификација на
дијалектите и подијалектите на турскиот јазик според Решит Рахмети Арат. Историскиот развој на
турските дијалекти. Ѓоктурци и нивниот јазик. Орхунските натписи (Тонјукук) (Ќул Тигин) (Билге
Каган), Ујгурите и нивниот јазик. Видови на азбуки и книги употребени од страна на ујгурите.
Јазикот на караханлиите и првите дела напишани под влијанието на исламот во тој период
(Kutadgu Bilig, Divânü Lügâti’t‐Türk, Atabetü’l‐ Hakayık, Divan‐ı Hikmet). Периодот на газнелиите
(Harezm Türkçesi) и најпознатите дела од тој период (Kısâsu’l‐Enbiyâ (Rabguzi), Nehcü’l‐Ferâdis,
Mir’âc‐nâme). Чагатајскиот јазик и најпознатите личности и дела од тој период (Ali Şîr Nevaî ve
Muhâkemetü’l‐Lugateyn). Кумани‐Кпчаци (Codex Cumanicus). Старо‐анадолски турски јазик.
Османско турскиот јазик. Азербејџанскиот јазик. Современ турски јазик. Румелиски турски
говори. Турските говори во Р. Македонија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

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

10 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

19.
20.
21
22.

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)
Предадена семинарска работа и минимум 51
поен од сите претходни активности
Турски и/или македонски јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Prof. Dr.
Türk Dili Diyalektleri
Saadet
I‐II
Çağatay
Türk DiliTarihi I‐II
2.
Prof. Dr.
Ahmet
Caferoğlu
3.
Karşılaştırmalı Türk
Lehçeleri Sözlüğü I

22.2

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Ali Fehmi
Türk Dili (Eğitim
Karamanlıoğlu Dizisi)
2.
Fuat Bozkurt
Türklerin Dili
3.
Talât Tekin
Orhon Yazıtları
4.

5.

Prof. Dr.
Saadet
Çağatay

Türk Lehçeleri
Üzerine Denemeler

Издавач

Година

Ankara

1978

Enderun Yayınları:
17, 3. Baskı,
İstanbul
Kültür Bakanlığı
Yayınları 1371,
Kültür Bakanlığı,
Ankara

1984

1991

Издавач
Dergâh Yayınları,
P.K.1240‐İstanbul
Ankara
Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih‐
Coğrafya Fakültesi
Yayınları No. 279,
Ankara Üniversitesi
Basımevi, Ankara,

Година
1. Baskı, 1972
2002
2008
1978

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

19.
20.
21

Tурски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за турски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Доц. д‐р Назим Ибрахим
Предуслови за запишување на предметот Нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со историскиот развој на турскиот јазик. Стекнување знаења во врска
со развојните етапи на турскиот јазик од најстариот (алтајскиот) период до денес.
Содржина на предметната програма:
Историски развој на турскиот јазик. Местото на турскиот јазик во Алтајската група.
Периодизација на турскиот јазик. Алтајски, прототурски период (Хуни, Авари, Бугари и нивниот
јазик). Старотурски период (Ѓоктурци, Ујгури и нивниот јазик). Среден Турски период
(Исламизација на турците и промени во јазикот). Кашгарли Махмуд. Азиски турци и дел од
средниот период (Кутадгу Билиг, Атабетул Хакаик). Чагатајски турски јазик. Новотурскиот период
(Османско‐турскиот јазик и неговата карактеристика) Особености на современиот турски јазик.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

ИСТОРИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК

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

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

10 бодови
20 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)
Предадена семинарска работа и минимум 51
поен од сите претходни активности
Турски и/или македонски јазик
Евалуација / самоевалуација

22.

наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Doç. Dr. Ali
Türk Dili
Akar
Tarihi(Dönem‐Eser‐
Bibliyografya)
Türk DiliTarihi I‐II
2.
Prof. Dr.
Ahmet
Caferoğlu
(Başlangıçtan
3.
Prof. Dr.
Yirminci Yüzyıla) Türk
Ahmet Bican
Dili Tarihi
Ercilasun
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Ali Fehmi
Türk Dili (Eğitim
Karamanlıoğlu Dizisi)
2.
Fuat Bozkurt
Türklerin Dili
3.
Türk Dünyası El Kitabı
4.
5.

Издавач
Ötüken Neşriyat
A.Ş., Yayın Nu: 597,
İstanbul
Enderun Yayınları:
17, 3. Baskı,
İstanbul,
Akçağ Yayınları:
603, 4. Baskı,
Ankara

Година
2006

1984

2007

Издавач
Dergâh Yayınları,
P.K.1240‐İstanbul
Ankara
İstanbul

Година
1. Baskı, 1972
2002
1972

Модул:
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И ДИДАКТИКА
МАГИСТРАНТОТ БИРА:

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
4.

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

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

Општи предмети
Лингвистиката и информатиката
Современи преведувачки теории
Современи лингвистички теории
Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во
општата и применетата лингвистика.

Предмети од потесна специјалност
Социолингвистика и психолингвистика во изучување
странските јазици
Синтакса и граматички категории
Семантика
Вовед во когнитивна лингвистика
Прагматика и анализа на дискурсот
Оценувањето и самооценувањето во наставата

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

часови
15
15
15
20

Часови
на
20
20
20
20
20
20

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1

кредити Семестар
7,5
1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити Семестар
10
5
2
12
5
2
/
20
2
ВКУПНО: 30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
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 запознаваат со јазичните универзалии, како и со типолошките посебности на
мајчиниот и странскиот јазик; покрај тоа, тие стекнуваат продлабочени познавања за примена на
стекнатите сознанија во теоријата и практиката на изучувањето на јазиците.
Студентите развиваат способност за анализа на структурните особини на мајчиниот и странскиот
јазик преку изучување на методите на контрастивна анализа во општата и применетата
лингвистика. Тие се запознаваат со методи на собирање корпус и неговата анализа со цел да
дојдат до релевантни заклучоци за одредена граматичка, лексичка или прагматичка јазична
категорија во двата јазика или за процесот на усвојување на одредена категорија во странскиот
јазик.
Содржина на предметната програма:
Се проучуваат методите на компаративната и историската лингвистика, со чија помош ќе може
да се прават студии во синхрониски и дијахрониски контекст. Студентите ќе ги применуваат
методите во следењето и проучувањето на динамиката и насоката на јазичните промени,
стекнувајќи сознанија релевантни како за изучувањето на јазиците, така и за јазичното
планирање.
Се проучуваат методите на контрастивна анализа на сите јазични нивоа преку кои се откриваат
структурните сличности и разлики меѓу мајчиниот и странскиот јазик (целниот јазик, на пр.
англискиот). Се даваат начините на споредба меѓу изворниот и целниот јазик или/и изворниот и
меѓујазик за да открие процесот на усвојување на одредена конструкција или категорија во
целниот јазик. Компарабилноста на двата јазика може да се засновува на семантички
критериуми (еквивалентност) или формални (кореспонденција). Се става акцент на анализа на
грешки бидејки преку неа се утрдуваат различните видови грешки (развојни наспроти преносни),
доменот и степенот на јазичниот трансфер и причините за интерференција.

11.

12.
13.
14.
15.

Методологија на компаративни/контрастивни
истражувања во општата и применетата
лингвистика.

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Екатерина Бабамова
Проф. д‐р Елени Бужаровска

7,5

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

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

10 часови
20 часови
80 часови
бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Chomsky, N.
On Nature and
CUP
Language
John Benjamins
2.
Chesterman,A. Contrastive
functional analysis.
Amsterdam:
3.
James, C.
Contrastive analysis
Longman, London:
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Millward,C.M. A Biography of the
Hartcourt BJ
English Language
2.
3.
Djordjevic, R.
Uvod u kontrastiranje Beograd: Naucna
jezika
knjiga.
4.
Aijmer, Karin, Languages in
Lund: Lund
Bengt
contrast.
University Press.
Altenberg,
Studies in English 88.
Mats
Johansson (ed)
Berlin: Mouton de
5.
Krzeszowski,
Contrasting
T. P.
languages: the scope Gruyter.
of contrastive
linguistics

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

Година
2003
1998

1988
Година
1989

1987
1996

1990.

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.

Социолингвистиката и психолингвистиката во
функција на изучувањето на англискиот како
странски јазик
Англиски јазик и дидактика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф.д‐р Екатерина Бабамова

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се стекнуваат со интеркултурни и афективни компетенции во наставата по англиски
како странски јазик
Содржина на предметната програма:
1. Јазикот и мислата ‐ јазикот и интеракцијата
2. Јазичните функции и културолошки детерминираниот дискурс
3. Методите базирани на поимно‐функционалниот пристап
4. Плурилингвалниот и плурикултурниот дијалог во наставните програми
5. Социокултурните компетенции во учењето и наставата (фокус на ученикот и наставникот)
6. Когнитивните теории во изучувањето на јазикот
7. Трансфер и интерференција ‐ грешките од психолингвистича природа
8. Афективниот фактор во изучувањето на јазиците
9. Концептот за себе и успехот во учењето
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
10 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
90 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

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

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

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

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
CE Publishing
1998
1.
Byram,
Sociocultural
Michael
Competence in
Language Learning
and Teaching
Pluto Press
2000
2.
Chomsky,
Powers and
Noam
prospects,
Reflections on
Human nature and
Social Order
(ch 1&2)
CE Publishing
2001
3.
Fenner, Anne‐ Cultural Awareness
Brit
and Language
Awareness in Foreign
Language Learning
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Clark, H.H. et
Psychology in
HBJ
1987.
al.
Language.
ECML
2004
Cultural Meditation
2.
Zarate,
in Language Learning
Genevieve et
and Teaching
al.
3.
4.
5.

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

Синтакса и граматички категории

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Елени Бужаровска

7,5

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Подлабокото проучување на главните граматички категории ќе им помогне на студентите да ја
сфатат универзалната структура на јазикот и покрај формалната различност на поединечните
јазици. Споредбата на граматичкитe категории има за цел да ги воведе студентите во
типолошките студии кои ги истражуваат сличностите и разликите меѓу граматичките системи на
разни јазици.
Содржина на предметната програма:
Курсот по синтакса ги обработува подлабоко главните граматички категории во рамките на
функционалната синтаксичка теорија. Предметот на проучувањето е простата реченица во
англискиот јазик во сите нејзини површински реализации, како и комбинацијата на реченици
(хипотакса и паратакса). Подлабоко ќе се обработуваат: (а) структурата на синтаксичките
единици фраза и реченица, (б) функциите на нивните конституенти, (в) промените на
реченичната форма предизвикани од прагматички причини, (г) синтаксичките операции и сл.
Фокусот се става на номиналните и глаголските граматички категории односно на
граматикализираните семантички категории: зависност, посесивност, време, вид, модалност,
резултативност, статус и др.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 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
20 часови
16.3 Домашно учење
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.

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

Година

22.2

1.
2.
3.
4.

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
ј
1.
2.
3.
4.
5.

Наслов

Издавач

Година

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):
Студентите се стекнуваат со основни знаења од областа на семантиката
Содржина на предметната програма:
Семантика и семиотика. Лексичка семантика. Реченичка семантика. Формална семантика.
Падежна семантика. Генеративна семантика. Прагматика. Говорни чинови. Контекст деиксис.
Грејс и конверзациска импликатура. Природна категоризација и прототипови. Гешталт структури.
Теорија на релевантност. Когнитивна семантика. Метафора.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
10 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
90 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Семантика
Англиски јазик и дидактика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф.д‐р Екатерина Бабамова;
проф.д‐р Јованка Лазаревска‐Станчевска

7,5

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
/

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Hurford, J & B. Semantics: A
Cambridge
Heasley
Coursebook
University Press
2.
Lyons, J.
Semantics. 2nd
Cambridge
volume.
University Press
Longman.
3.
Ungerer, F. &
An Introduction to
H‐J. Scmid
Cognitive Linguistics.
(2nd ed.)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Cruise, A.
Meaning in
Oxford University
Language: An
Press
Intoduction to
Semantics and
Pragmatics (2nd ed.)
2.
Cruise, D.A.
Lexical Semantics
Cambridge
University press
3.
4.
5.

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

Година
1983
1977
2006

Година
2007

1996

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

19.

Англиски јазик и дидактика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за англиски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф.д‐р Јованка Лазаревска‐Станчевска
Предуслови за запишување на предметот /
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување основни знаења од областа на когнитивната лингвистика
Содржина на предметната програма:
Предмет на изучување на когнитивната лингвистика. Граматички состав: изразување на
различните концептуални состави преку различни граматички структури. Перспектива.
Истакнување. Радијални категории/мрежи: поимот на радијалност како централен во
когнитивната лингвистика. Теорија на прототип. Метафора: основна карактеристика во
секојдневанта употреба на јазикот. Метонимија. Простор: проширување на просторното значење
– употреба на просторните шеми како средство за концептуализирање на апстрактните домени.
Ментален простор: како моќна теоретска алатка за објаснување на некои формални и
семантички појави. Јазични промени: промените во значењето се движат во насока од
конкретните домени кон поапстрактните значења. Креативност и природа на значењето.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
10 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
90 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

Вовед во когнитивна лингвистика

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит

10 бодови
бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
редовнопосетување на наставата

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

20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Јазик на кој се изведува наставата
англиски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Croft, W. & D. Cognitive Linguistics
Cambridge
A. Cruse.
University Press
2.
Kovecses, Z.
Metaphor: A Practical Oxford University
Introduction
Press
3.
Lee.D.
Cognitive Linguistics: Oxford University
An Introduction
Press
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Langacker,
Cognitive Grammar:
Oxford University
R.W.
A Basic Introduction
Press
Oxford Clarendon
2.
Taylor, J.R.
Linguistic
Press
Categorization:
Prototypes in
Linguistic Theory
3.
Ungerer, F. &
An Introduction to
Pearson/Longman
H‐J. Schmid.
Cognitive Linguistics
4.
5.

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

Година
2004
2002
2001

Година
2008
1995

1996

Прагматика и анализа на дискурсот
Англиски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Елени Бужаровска

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите треба да стекнат знаење на основните аспекти на лингвистичкото значење што
зависат од соговорниците и околностите во кој изразот е реализиран. Студентите стануваат
свесни за структурната организација на конверзацијата и други форми на јазичното изразување.
Овој курс ги воведува во стратегиите што соговорниците ги употребуваат за постигнување на
одередена цел во процесот на меѓусебната интеракција, како и за манипулативната улога на
јазикот зависно од комуникативната цел на говорителот.
Содржина на предметната програма:
Курсот се фокусира на следните главни области од прагматиката: проучувањето на принципите
на комуникација вклучително со теоријата на говорни чинови, проучувањето на односот меѓу
јазикот и контекстот преку граматикализираните јазични средства (деиксис), како и

12.
13.
14.
15.

16.

17.

проучувањето на имплицитното значење на јазичните изрази (пресупозиција, импликација).
Анализа на дискурсот се бави со системско проучување на лингвистичките структури над
реченично ниво. Во овој курс ќе се обработат главните карактеристики на неколку видови
дискурс во различните сфери на општествениот живот (политиката, медиумите, образованието,
бизнисот и сл). Исто така се расветлуваат соодносите меѓу дискурсот и контекстот зависно од
моќта, полот, возраста и други фактори.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
10 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Yule, George.
Pragmatics
Oxford University
Press
2.
Cutting, Joan
Pragmatics and
Routledge
Discourse
3.
Jacob, Mey
Pragmatics: An
Wiley‐Blackwell
Introduction
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Schiffrin,
Approaches to
Oxford: Blackwell

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

Година
1996
2008
1993

Година
1994

2.
3.

Deborah.
Wierzbicka,
Anna.
Brown, Gillian
&George Yule

discourse.
Cross‐cultural
Pragmatics
Discourse analysis

Mouton de Gruyter

1991

Cambridge
University Press.

1983

4.
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.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Оценувањето и сaмооценувањето во наставата по
англиски јазик како странски
Јазик и дидактика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за англиски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф.д‐р Анжела Николовска
Предуслови за запишување на предметот Завршени додипломски студии од англиски јазик и
книжевост (наставна насока)
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења од областа на:
‐ фундаменталните поими од теоријата и практиката на оценувањето на англискиот како
странски јазик
‐ принципите и процесот на изработка на различни форми за сумативно и формативно
оценување
‐ различи видови самооценување во функција на развивање автономност во учењето
Содржина на предметната програма:
‐ основни поими од областа на оценувањето
‐ принципи на дизајнирање тестови и други форми на оценување
‐ оценување на јазичните компоненти (вокабулар, граматика, изговор)
‐ оценување на јазичните вештини
‐ алтернативни форми на оценување
‐ самооценувањето во функција на наставата со осврт кон Европското јазично портфолио и
Европското портфолио за наставници по англиски јазик
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
10 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

10 часови
20 часови
80 часови
90 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

10 бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Англиски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Heinle and Heinle
1998
1.
Bailey, K.
Learning about
Language
Assessment
McGraw‐Hill
2005
2.
Brown, .D.
Testing in Language
Programs: a
Comprehensive guide
to English language
assessment
Heinle and Heinle
1994
3.
Cohen, A.
Assessing Language
Ability in the
Classroom (2nd ed.)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
European Language
Portfolio
2.
Eurpean Portfolio for
Student Teachers of
Languages
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Техника на научната работа
Англиски јазик и дидактика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
5
2 семестар
кредити
вон. проф. д‐р Јованка Лазаревска‐Станчевска

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со современите методи/пристапи за осмислување и спроведување на
научно истражување од областа на лингвистиката, како и техниките за пишување на
магистерскиот труд.
Содржина на предметната програма:
1. Вовед: видови на научно истражување
2. Подготвителна фаза на научно‐истражувачкиот процес:
анализа на сопствените интереси и постоечките ресурси, избор на областа на истражување,
преглед на досегашните истражувања за областа во земјата и во светот, стеснување на областа и
одредување на конкретна тема/проблем за истражување, формулирање на истражувачките
прашања (основна хипотеза и потхипотези) со кои ќе се занимава трудот, одредување на
варијабли на истражувањето.
3. Истражувачка фаза (research design):
испитаници, инструменти за прибирање на податоци (квантитативни, квалитативни и
експериментални методи), процедура (фази на истражувањето), одредување на примерок и
креирање база на податоци, анализа на податоците (статистичка анализа на квантитативни
податоци и интерпретација на податоци од квалитативна природа), етички аспекти на
истражувањето, методолошки ограничувања.
4. Пишување на магистерскиот труд:

12.
13.
14.
15.

Структура на магистерски труд: содржина, апстракт, список на табели/графички прикази, вовед,
поделба на трудот на поглавја (детален опис на проблемот, теориски рамки и преглед на
досегашните истражувања, методологија на истражување, презентирање и анализа на
резултати, коментар и заклучоци, релевантност на трудот, ограничувања на трудот), користена
литература, прилози. Составување библиографија (книги, статии, прилози во зборници, страници
од интернет). Парафразирање на поголем текст и начин на цитирање во текстот. Превземање на
целосни цитати.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
100 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
10 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

бодови

17.3.
17.4.

бодови
бодови

18.

19.
20.
21
22.

16.1
16.2
16.3

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

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часови
20 часови
40 часови
бодови

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Dornyei, Z.
Research Methods in Oxford University
Applied Linguistics
Press
Routledge
2.
Sealey, A.
Researching English
Language: A
Resource Book for
Students
Heinle & Heinle
3.
Hatch, E., and The Research
Publishers
Lazaraton, A.
Manual: Design and
Statistics for Applied
Linguistics
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
MLA
1.
Gibaldi, J.
MLA Handbook for
Writers and Research
Papers, 6th edition
Routledge
2.
Dornyei, Z. &
Questionnaires in
Taguchi, T.
Second Language
Research, 2nd edition
John Benjamins
Experimental
3.
Blom, E. and
Methods in Language Publishing Company
Unsworth, S.
Acquisition Research
(eds.)
4.
Richards, K.
Qualitative Inquiry in Palgrave Macmillan.
TESOL
5.
Кениг, Н.
Квалитатитвни
Филозофски
методи на истражув. факултет.

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

Година
2007
2010

1991

Година
2003

2010

2010

2003
2008

Модул:
РОМАНИСТИКА
Магистрантот бира:

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

1.
2.
3.
1.
2.

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

I семестар
Бр.
1.
2.
3.
4.

Општи предмети
часови
Лингвистиката и информатиката
15
Современи преведувачки теории
15
Современи лингвистички теории
15
Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во општата
20
и применетата лингвистика.

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1

Бр.
1.

Предмети од потесна специјалност
часови
Комуникативното рамниште на јазикот (врз примери од францускиот и
15
од италијанскиот јазик)
Модалноста во францускиот јазик
15
Интеркултуралноста во наставата по француски јазик
15
Текстот како јазична и смисловна единица
15
Француско‐македонски контрастивни теми‐Францускиот глагол Faire
15
Диверсификација на современиот италијански јазик
15
Италијанската фразеологија
15
Рекламите во наставата по италијански јазик
15

кредити
7,5

семестар
1

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1
1
1
1
1
1
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II семестар
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови
Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ

1.
2.
3.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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.

Лингвистиката и информатгиката
Јазик за странски јазични групи, албански и турски
јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Предметот е општ за сите јазични групи

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Звонко Никодиновски
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ce запознаваат со основните поими од областа на информатичката лингвистика и ce
оспособуваат да ги користат информатичките технологии во лингвистичките истражувања
1. Студентите поседуваат основни познавања од областа на информатичката лингвистика
(автоматска обработка на податоци, препознавање на говор, синтеза на говор, анализа и
генерирање на текст, оптичко препознавање на знаци).
2. Студентите поседуваат основни познавања од областа на корпусната лингвистика.
3. Студентите поседуваат основни познавања од областа на корпусната
лексикографија и на терминотиката.
Содржина на предметната програма:
I . Поим на информатичка лингвистика. Домени на информатичката лингвистика (автоматска
обработка на податоци, препознавање на говор, синтеза на говор, анализа и генерирање на
текст, оптичко препознавање на знаци)
II. Поим на корпусна лингвистика. Видови јазични корпуси (референтни, проследувачки
(мониторинг), паралелни, компарабилни). Конституирање, компилација, анотирање и
пребарување на корпуси.
III. Поим на корпусна лексикографија. Електронски речници и енциклопедии. Терминотиката и
терминолошките банки на податоци. Автоматска екстракдија на термини.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови

17.2.

Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
50 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изработена проектна задача

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Hunston,
Corpora in Applied
Cambridge
Suzan
Linguistics
University Press
Walter de Gruyter
2.
Lüdeling, Anke Corpus Linguistics
GmbH & Co., Berlin
An International
and Kytö,
Handbook, Vol.. 1‐2
Merja (еd.)
3.
McEnery, Tony Corpus linguistics, (2 Edinburgh
ed.)
University ress
& Wilson,
Andrew
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Editori Laterza, Bari,
1.
Chiari, Isabella Introduzione alla
linguistica
computazionale
Ophrys ("L'essentiel
2.
Habert, Benoît Instruments et
français"),
ressources
électroniques pour le Gap/Paris,
français
Filozofski fakultet,
3.
Bekavac, Božo Primjena
računalnojezikoslovni Zagreb
http://www.hnk.ffz
h alata na
g.hr/bb/magisterij/
hrvatske korpuse
bb_magisterij.pdf
4.
5.

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

Година
2002,254 p.
2008‐2009

2001 (1996)

Година
2007

2005

2001

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

19.
20.
21

Постдипломски студии ‐ наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Ирина Бабамова, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Согледување на современите теории за преведувањето во контекст на културните збиднувања
на крајот на XX и на почетокот на XXI.Стекнување способност за препознавање и анализа на
современите теориски идеи за преведувањето.
Содржина на предметната програма:
Анализа на теориската мисла за преведувањето книжевни текстови во втората половина на XX
век: Жорж Стаинер, Сузан Баснет, Андре Лефевер, Умберто Еко, Жак Дерида, Пол Рикер.
Постколонијалистички теориски пристапи кон преведувањето.
Преведувањето како парадигма на меѓукултурниот дијалог и како составен дел на културната и
на јазичната динамика.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
0 бодови
17.3.
17.4.

18.

Современи преведувачки теории

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

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

20 бодови
20 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изготвена проектна задача
македонски и/или француски
Евалуација / самоевалуација

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

22.

наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
ј
1.
BASSNETT,
Susan,
LEFEVER,
Andre.
2.
CARBONEL,
Ovidi i Cortés

3.

22.2

ECO, Umberto

Наслов
Constructing
cultures.
Essays on Litterary
translation.
Traducir al Otro.
Traducción,
exotismo,
poscolonialismo.
Dire presque la
même chose.
Experiences de
traduction (traduit de
l’italien par Myrien
Bouzaher)

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
Theories of
1.
SCHULTE,
translation.
Rainer,
An Anthology of
BIGUENET,
Essays from Dryden
John (ed.)
to Derrida.
2.
RICŒUR, Paul. Sur la traduction
3.
GENTZLER,
Contemporary
Edwin
Translation Theories
4.
Meschonnic,
Poétique du traduire
Henri
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.
8.
9.
10.

Издавач

Година

‐Clevedon et al.:
1998
Multilingual matters

Universidad de
Castilla‐La Mancha

1997

Paris : Bernard
Grosset

2006

Издавач

Година

Chicago and
London: The
University of
Chicago Press.

1992

Paris: Bayard
London and New
York: Routledge
Editions Verdier:
Lagrasse

2004
1993
2003

Комуникативното рамниште на јазикот (врз
примери од францускиот и италијанскиот јазик)
Романистика (француски и италијански јазик)
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Звонко Никодиновски
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ce запознаваат со комуникативното рамниште на јазикот и ce оспособуваат да ги

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

проучуваат говорните единици во лингвистичките истражувања.
1. Студентите поседуваат знаења за говорната интеркомуникација, за нејзините ввдови и
фактори на влијание.
2. Студентите ce способни да вршат прагматичко‐семантичка анализа на одредени видови
говорни единици (пословици, афоризми, интерактивни единици, вицеви) во францускиот и во
италијанскиот јазик.
3. Студентите ce оспособени да вршат истражувања на одредени видови говорни единици во
францускиот и во италијанскиот
Содржина на предметната програма:
I . Поим на говорна интра‐ и интеркомуникација. Видови на говорна интеркомуникација според
улогата на интерговорникот (активна, пасивна говорна интеркомуникација и говорна
интеракција). Фактори на говорната интеркомуникација.
II. Комуникативното рамниште на јазикот. Структура на значењето на говорниот акт (мисла,
однос, интероднос, цел).
III. Некои видови говорни единици: пословици, афоризми, погрди, вицеви
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
15 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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
50 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изработена проектна задача

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски/француски/италијански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Jean‐Claude
LANGAGES. La parole Larousse
n. 139, 2000

2.
3.
22.2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Anscombre
(ed.)
Edouard,
Robert:
Zanni, Marco

proverbiale (numéro
thématique)
Traité d'injurologie,
Ditelo con gli insulti

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Montandon,
Les formes brèves,
Alain
2.
Никодиновск Семиологија на
и, Звонко
говорот и на јазикот
3.
Bidaud,
Structures figées de
Françoise
la conversation.
Analyse contrastive
français‐italien
4.
5.

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

Sand et Tchou, Paris

1983 (1979)

Baldini & Castoldi,
Milano

2000

Издавач

Година

Hachette, Paris

1992

"2 ‐ ри
Август С", Штип
Peter Lang, Bern

2007
2002

Модалноста во францускиот јазик
Јазик и дидактика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Маргарита Велевска
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочено запознавање со типологијата на модалноста во лингвистиката.
Препознавање, анализа и класификација на различните видови модални конструкции.
Оспособување на студентите за самостојна работа и истражување во оваа област.
Стекнување способност за:
1. Препознавање на различни модални конструкции .
2. Лингвистичка анализа на модалните конструкции.
3. Самостојно истражување преку соодветна лингвистичка анализа на конструкциите.
Содржина на предметната програма:
1. Теории за модалноста во лингвистиката.
2. Дефинирање на модалноста.
3. Класификација на модалноста :
а. субјективна
б. интерсубјективна
в. објективна
3. Маркери за модалност во францускиот јазик.

7,5

12.
13.
14.
15.

16.

17.

4. Релации на синтаксичка зависност.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
50 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изработка на проектна задача

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
француски/ македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Le Querler,
Typologie des
PUC, Caen
Nicole,
modalités
2.
Charaudeau,
Grammaire du sens
Hachette, Paris
P.
et de l'expression
3.
Le Goffic, P.
Grammaire de la
Hachette, Paris
phrase française
1993.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Gardes‐
La grammaire.
A. Colin, Paris
Tamine, J.
Syntaxe
Larousse, Paris, pp.
2.
Meunier, A.
"Modalités et
8‐25.
communication" in
Langue Française, 21

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

Година
1996
1992
1993

Година
1990
1974

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Herman Parret "La pragmatique des
modalités" in
Langages, n°43
Tuţescu, M.,
L’auxiliation de
modalité. Dix auxi‐
verbes modaux
Cyril Labbé
"La modalité verbale
en français
contemporain" in Les
journées nouvelles
de l'ERLA (n° 11)

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

Larousse, Paris, pp.
47‐63.

1976

Editura universitãţii
din Bucureşti

2007

Brest, France

2010

Интеркултуралност во наставата по француски јазик
Наука за јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за романски јазици и книжевности
Втор циклус
1 година
7.
1 семестар
проф.д‐р Мира Трајкова

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Подготовка на студентите за препознавање и критичка анализа на интеркултурните елементи
во наставните материјали. Оспособување на студентите за вклучување на активности за
развивање на интеркултурна компетенција на часот по француски јазик.
Компетенции:
1.Способност за интеркултурна медијација со цел да се развие прифаќање на различноста.
2. Способност за истражување, препознавање и критичка анализа на интеркултурните елементи
во наставните материјали.
Содржина на предметната програма:
Теориски поими: цивилизација, култура, културен идентитет, интеркултуралност. Стереотипи и
претстави. Невербална комуникација. Работа врз различни видови документи со цел да се
согледа присуство на интеркултурните елементи во нив и да се укаже на можните начини на
нивна примена во наставата.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
10 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови

17.

16.3
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

80 часови
30 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

Домашно учење

20 бодови
50 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
француски/македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Трајкова М.
Интеркултурниот
Филолошки
пристап во
факултет
наставата по
„Б.Конески“ Скопје
француски јазик
Anthropos, Paris
2.
Abdallah‐
Vers une pédagogie
Pretceille M.
interculturelle,
Anthropos, Paris,
1996.
Anthropos, Paris
Diagonales de la
3.
Abdallah‐
communication
Pretceille M.,
interculturelle
Porcher L.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Coll.LAL , Didier‐
1.
Byram M.
Culture et éducation
en langue étrangère, Crédif, Paris
(traduit de l`anglais)
Conseil de l`Europe
2.
Zarate G. et
Médiation culturelle
alii.
et didactique des
langues
3.
Zarate G
Représentations de
Crédif‐Essais, Didier,
l`étranger et
Paris
didactique des
langues
4.
De Carlo M.
L`interculturel
CLE International,
Paris
5.
Salins G.D
Une introduction à
Didier, Didier
l`ethnographie de la

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

Година
2011

1996

1999

Година
1992

2003

1993

1998
1992

communication. Pour
la formation à
l`enseignement du
français langue
étrangére

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Текстот како јазична и смисловна единица
Наука за јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Мирјана Алексоска‐Чкатроска, вонреден
професор
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување знаења за општите концепти на текстуалната лингвистика и анализирање на
текстови коишто претставува кохерентна и организирана структура на јазичен, сематички и
реторички план.
1. Способност за користење на општите концепти поврзани со јазичната и семантичната
структура на текстот како лингвистички единица којашто е предмет на анализа и толкување на
значењето.
2. Способност за критичко и аналитичко читање или слушање на текст / говор со цел негово
толкување / разбирање и применување на лингвистичките теории на текстуалната анализа.
Содржина на предметната програма:
Дефиниција на поим текст и поимите јазичка и смисловна единица како предмет на изучување
на текстуалната лингвистика. Лингвистичките теории за текстот. Јазичните, синтаксичките и
семантичките компоненти на текстот. Типологија на текстови. Анализа на текстот (реторичка,
наративна и тематска анализа) и анализа на говорот. Контекст / котекст и значење. Кохезија и
кохеренција. Поимот на макоструктура. Тема и рема. Интерпретативни стратегии.
Интертекстуалност.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување

17.1.
17.2.

Тестови
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

60 бодови

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

10 бодови
30 бодови

0 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)
Предадена и прифатена семинарска работа или
проектна задача
Француски и македонски јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Adam, J.‐ M.
La linguistique
textuelle.
Introduction à
l’analyse textuelle
des discours
2.
Adam, J.‐ M.
Eléments de
linguistique textuelle
3.
Adam, J.‐ M.
Les textes : types et
prototypes
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
Cohesion in English
1.
Halliday,
M.A.K.&
Hasan, R.
2.
Johnstone, B.
Discourse Analysis
3.
Rück, H.
Linguistique textuelle
et enseignement du
français
4.
Charaudeau ,
Langage et Discours.
P.
Eléments de
sémiolinguistique
(théorie et pratique)
5.
Bakhtine, M.
Esthétique de la
création verbale

Издавач

Година

Armand Colin, Coll.
Cursus, Paris

2005

Liège, Mardaga

1990

Nathan, Paris

1992

Издавач

Година

Longman

1976

Blackwell
Hatier – CREDIF,
Paris

2004
1980

Hachette, Paris

1983

Gallimard, Paris

1984

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.

Француско‐македонски контрастивни теми:
францускиот глагол faire
Постдипломски студии‐наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Ирина Бабамова, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочено запознавање со употребата на глагол faire, како еден од најчестите глаголи во
францускиот јазик.
1.Стекнување способност за препознавање на разликите помеѓу францускиот и македонскиот
јазик во врска со улогата и функциите на глаголот faire / прави.
2.Стекнување способност за успешно изнаоѓање на неговите еквиваленти во македонскиот јазик.
3. Способност за примена на стекнатите знаења во наставата по француски јазик како странски и
при преведувањето од француски на македонски и обратно.
Содржина на предметната програма:
Статус и семантика на глаголот faire во францускиот јазик. Faire и неговите еквиваленти во
македонскиот јазик. Глаголите faire и прави во улога на verbum vicarium. Модели на
глаголски изрази со faire и нивни еквиваленти во македонскиот јазик. Глаголот faire во рамки на
фразеолошки изрази. Kатегоријата фактитвност и начини за нејзино изразување во францускиот
и во македонскиот јазик. Фактитивната конструкција од типот faire + инфинитив и нејзините
еквиваленти во македонскиот јазик. Конструкцијата se faire + инфинитив и нејзините
македонски еквиваленти. Анализи за честотата на фактитивните конструкции при писмено и усно
изразување на француски јазик од страна на македонските говорители и вежби за нивно
усвојување.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
0 бодови
17.3.
17.4.

18.

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

20 бодови
20 бодови
до 50 бода

5 (пет)

(F)

19.
20.
21
22.

од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изготвена проектна задача

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
француски/македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1989
1.
OSIPOV,
Francuski glagol
Sarajevo:
Vladimir
FAIRE
Univerzitet u
Sarajevu, Filozofski
fakultet
Genève : Droz
1978
Les nominalisations
2.
GIRY‐
en français :
SCHNEIDER,
L’opérateur faire
Jacqueline
dans le lexique.
Скопје: Филолошки 2010
3.
БАБАМОВА,
Фактитивноста во
факултет „Блаже
Ирина
францускиот и во
македонскиот јазик Конески“
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Интернет
сајтови во
врска со оваа
проблематик
а
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.

(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Техника на научната работа
Предметот е за групите француски и италијански
јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности
Втор циклус
1 година
2 семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

5

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наставник
проф. д‐р Звонко Никодиновски
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ce воведуваат во основните техники на научно‐истражувачката работа и ce
оспособуваат за реализација на истражување од областа на лингвистиката и науката за
книжевноста, за пишување и за одбрана на магистерски труд.
1. Студентите поседуваат основни познавања за етапите на научно‐истражувачкиот процес.
2. Студентите ce оспособени да вршат научно истражување преку креирање на база на податоци.
3. Студентите ce оспособени да пристапаг кон редакција и одбрана на магистерскиот труд.
Содржина на предметната програма:
I . Подготвителна фаза на научно‐истражувачкиот процес: анализа на сопствените интереси и
капацитети, избор на областа, откривање на постоечката документација за областа во земјата и
во светот (особено преку интернетот), избор на семинарските и проектните трудови од областа,
стеснување на областа и избор на темата. Формулација на насловот на темата, на основните
хипотези на трудот и на корпусот за истражување.
II. Фаза на научното истражување. Предностите на креирање на база на податоци. Бази на
текстуални, графички, звучни и анимирани податоци. Главна база и бази на библиографија и на
извори за темата. Осмислување на полињата на базата заедно со параметрите (назив, вид,
шири‐
на, формат и број на полиња). Креирање маска за внесување. Додавање, измена и бришење на
записи во базата. Уредување, индексирање, сортирање и пребарување на базата. Извлекување
статистички податоци од базата и правење извештаи. Поврзување на базата со текст процесор.
III. Фаза на редакција и одбрана на магистерскиот труд. Осмислување на дефинитвната труктура
на трудот. Содржина. Предговор и/или Вовед. Бинарна структура на трудот: Теориски рамки на
истражувањето и Анализа на истражуваниот проблем. Заклучок. Библиографии (на користена
литература, на сајтографија и на извори со употребени скратеници). Можни анекси (Глосар на
поважни поими, Индекс на поими, индекс на имиња, индекс на обработени единици).
Составување библиографија (книги, статии, прилози во зборници, страници од интернет).
Цитирање на трудови (во текстот, во фусноти). Наведување цитати (преводот од странски јазик
во текстот и оригиналот во фуснота). Графички дизајн на пишаниот труд и негово печатење
(избор на фонтови, на бои, клипартови, слики, дијаграми, табели, колони). Снимање на
магистер‐
скиот труд на цд за предавање.
Одбрана трудот. Подготовка на презентацијата (PowerPoint). Структура и дгоајн на слајдовите и
нивно креирање. Користење на транзиции меѓу слајдовите.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
100 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
30 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
40 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови

17.2.
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

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

бодови
бодови
50 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изработена проектна задача

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски/француски/италијански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Méthodologie de la
Studyrama,
2005
1.
Boutillier,
thèse et du mémoire Levallois‐Perret
Sophie &
Goguel
d'Allondans,
Alban &
Labère,
Nelly &
Uzundis,
Dimitri
2.
Melograni,
Guida alla tesi di
Biblioteca
1993
Piero
laurea
universale Rizzoli
3.
Панзова,
Науката како занает Филозофски
2003
Виолета
факултет, Скопје
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Maisonneuve et
2001
1.
Rouveyran,
Le guide de la thèse
Jean‐Claude
le guide du mémoire. Larose, Paris
Du projet à la
soutenance
2.
3.
4.
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.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Комуникативното рамниште на јазикот (врз
примери од францускиот и италијанскиот јазик)
Романистика (француски и италијански јазик)
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Звонко Никодиновски
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ce запознаваат со комуникативното рамниште на јазикот и ce оспособуваат да ги
проучуваат говорните единици во лингвистичките истражувања.
1. Студентите поседуваат знаења за говорната интеркомуникација, за нејзините ввдови и
фактори на влијание.
2. Студентите ce способни да вршат прагматичко‐семантичка анализа на одредени видови
говорни единици (пословици, афоризми, интерактивни единици, вицеви) во францускиот и во
италијанскиот јазик.
3. Студентите ce оспособени да вршат истражувања на одредени видови говорни единици во
францускиот и во италијанскиот
Содржина на предметната програма:
I . Поим на говорна интра‐ и интеркомуникација. Видови на говорна интеркомуникација според
улогата на интерговорникот (активна, пасивна говорна интеркомуникација и говорна
интеракција). Фактори на говорната интеркомуникација.
II. Комуникативното рамниште на јазикот. Структура на значењето на говорниот акт (мисла,
однос, интероднос, цел).
III. Некои видови говорни единици: пословици, афоризми, погрди, вицеви
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

бодови
50 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

19.
20.
21
22.

од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изработена проектна задача

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски/француски/италијански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Jean‐Claude
LANGAGES. La parole Larousse
n. 139, 2000
Anscombre
proverbiale (numéro
(ed.)
thématique)
2.
Edouard,
Traité d'injurologie,
Sand et Tchou, Paris 1983 (1979)
Robert:
3.
Zanni, Marco
Ditelo con gli insulti
Baldini & Castoldi,
2000
Milano
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Montandon,
Les formes brèves,
Hachette, Paris
1992
Alain
2.
Никодиновск Семиологија на
"2 ‐ ри
2007
и, Звонко
говорот и на јазикот Август С", Штип
Peter Lang, Bern
2002
3.
Bidaud,
Structures figées de
Françoise
la conversation.
Analyse contrastive
français‐italien
4.
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.
8.
9.
10.

(D)
(C)
(B)
(A)

Диверсификација на современиот италијанскиот
јазик втор цикулс
наука за јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: италијански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Александра Саржоска
Предуслови за запишување на предметот познавање на италијанскот јазик
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се стекнуваат со продлабочени познавања од италијанската социолингвистика и
развиваат способност за барање нови извори за стручното подрачје. Се запознаваат со

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

стандардниот италијански јазик и се стекнуваат со познавања за проширување и збогатување на
истиот во зависност од различните јазични регистри во италијанскиот јазик
1.разбирање на основните социолингвистички поими
2.поседување на вештини за одредување на основните разлики на различните слоеви во
италијанскиот јазик во однос на факторите за диверсификација
3.способност за вршење на социолингвистички истражувања
4. вештина за запознавање и воочување на поврзаноста на јазичните појави и историско‐
политичките, општествените и културните варијабили.
Содржина на предметната програма:
Развој на италијанската социолингвистика. Диверсификација на современиот италијански јазик и
фактори за диверсификација: географска, општествена, ситуациска, финкционална, временска
раслоеност и раслоеност во однос на средствата за комуникација. Италијанскиот стандард,
неостандард и субстандард.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
50 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)
Предметот да е запишан во соодеветниот
семестар
македонски/италијански јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
BERUTTO,G.
Sociolinguistica
dell`italiano
contemporaneo

Издавач
La Nuova Italia
Scientifica, Firenze

Година
1987

2.
3.

22.2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

BERUTTO,G
SORBRERO,A.

La sociolinguistica
Introduzione
all`italiano
contemporaneo, La
variazione e gli usi,

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
SORBRERO,A. Introduzione
all`italiano
contemporaneo, Le
strutture
2.
CORTELAZZO, Italiano d`oggi
M.
3.
4.
5.

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

Bologna
Laterza, Bari

1974
1993

Издавач

Година

Laterza, Bari

1993

Padova

2000

Италијанска фразеологија
Италијански јазик и книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за романски јазици и книжевности
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф. д‐р Никодиновска Радица

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ce стекнуваат со познавања од италијанската фразеологија (структура, семантика,
функција) и ce оспособуваат за истражување и за изработување вежби од областа на
италијанската фразеологија во наставата по итали јански јазик.
Содржина на предметната програма:
Фразеологијата како лингвистичка дисциплина. Преглед на поважните теории за фразеолошките
изрази. Класифицирање на фразеолошките изрази според структурата, според функцијата и од
тематски аспект. Потеклото на фразеолошките изрази. Семантички односи меѓу фразеолошките
изрази. Фразеологијата и лексикографијата. Фразеологијата и културата. Фразеологијата и
преведувањето.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

10 часови
20 часови
80 часови
60 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

10 бодови
30 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
италијански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
2009
Филолошки
1.
Никодиновск Настава на
факултет “Блаже
а Радица
италијанската
Конески” Скопје,
фразеологија
Скопје, стр. 330.
1990
2.
Vietri Simona
La sintassi delle frasi Studi italiani di
idiomatiche
linguistica teorica e
applicata
2000
3.
Quartu, B.M.
Dizionario dei modi di Edizione
dire
Mondolibri S.p.a.,
Rizzoli
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Рекламите во наставата по италијанскиот јазик
Наука за јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за италијански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
доц. д‐р Лучиана Гуидо Шремпф

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со главните карактеристики на италијанскиот
рекламен јазик на иконичен и на вербален план
1. Да се оспособат студентите да ги воочуваат, споре‐
дуваат и анализираат јазичните и вонјазичните стра‐
тегии што се применуваат во италијанските реклами.
2. Да се оспособат студентите да вршат истражувања во
областа на рекламите..
Содржина на предметната програма:
Поимот реклама. Рекламата како комуникација. Главните
карактеристики на јазикот на рекламата на морфосинтак‐
сичко, лексичко и реторичко ниво. Признаци на рекламите на
иконично и на јазично рамниште (неологизми, каламбури,
пословици, звучни фигури, слогани, итн.)
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
италијански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Beccaria, G.L
I linguaggi settoriali
Bompiani, Milano.
1973
in Italia
Armando editore,
1987
2.
Baldini
Le fantaparole. Il
Roma
linguaggio della
pubblicità,
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Техника на научната работа
Предметот е за групите француски и италијански
јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
5
2 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Звонко Никодиновски
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ce воведуваат во основните техники на научно‐истражувачката работа и ce
оспособуваат за реализација на истражување од областа на лингвистиката и науката за
книжевноста, за пишување и за одбрана на магистерски труд.
1. Студентите поседуваат основни познавања за етапите на научно‐истражувачкиот процес.
2. Студентите ce оспособени да вршат научно истражување преку креирање на база на податоци.
3. Студентите ce оспособени да пристапаг кон редакција и одбрана на магистерскиот труд.
Содржина на предметната програма:
I . Подготвителна фаза на научно‐истражувачкиот процес: анализа на сопствените интереси и

12.
13.
14.
15.

16.

17.

капацитети, избор на областа, откривање на постоечката документација за областа во земјата и
во светот (особено преку интернетот), избор на семинарските и проектните трудови од областа,
стеснување на областа и избор на темата. Формулација на насловот на темата, на основните
хипотези на трудот и на корпусот за истражување.
II. Фаза на научното истражување. Предностите на креирање на база на податоци. Бази на
текстуални, графички, звучни и анимирани податоци. Главна база и бази на библиографија и на
извори за темата. Осмислување на полињата на базата заедно со параметрите (назив, вид,
шири‐
на, формат и број на полиња). Креирање маска за внесување. Додавање, измена и бришење на
записи во базата. Уредување, индексирање, сортирање и пребарување на базата. Извлекување
статистички податоци од базата и правење извештаи. Поврзување на базата со текст процесор.
III. Фаза на редакција и одбрана на магистерскиот труд. Осмислување на дефинитвната труктура
на трудот. Содржина. Предговор и/или Вовед. Бинарна структура на трудот: Теориски рамки на
истражувањето и Анализа на истражуваниот проблем. Заклучок. Библиографии (на користена
литература, на сајтографија и на извори со употребени скратеници). Можни анекси (Глосар на
поважни поими, Индекс на поими, индекс на имиња, индекс на обработени единици).
Составување библиографија (книги, статии, прилози во зборници, страници од интернет).
Цитирање на трудови (во текстот, во фусноти). Наведување цитати (преводот од странски јазик
во текстот и оригиналот во фуснота). Графички дизајн на пишаниот труд и негово печатење
(избор на фонтови, на бои, клипартови, слики, дијаграми, табели, колони). Снимање на
магистер‐
скиот труд на цд за предавање.
Одбрана трудот. Подготовка на презентацијата (PowerPoint). Структура и дгоајн на слајдовите и
нивно креирање. Користење на транзиции меѓу слајдовите.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
100 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
30 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
40 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
50 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

19.

Услови за потпис и полагање на завршен

бодови
50 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
изработена проектна задача

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

20.
21
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски/француски/италијански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Méthodologie de la
Studyrama,
2005
1.
Boutillier,
thèse et du mémoire Levallois‐Perret
Sophie &
Goguel
d'Allondans,
Alban &
Labère,
Nelly &
Uzundis,
Dimitri
2.
Melograni,
Guida alla tesi di
Biblioteca
1993
Piero
laurea
universale Rizzoli
3.
Панзова,
Науката како занает Филозофски
2003
Виолета
факултет, Скопје
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Maisonneuve et
2001
1.
Rouveyran,
Le guide de la thèse
Jean‐Claude
le guide du mémoire. Larose, Paris
Du projet à la
soutenance
2.
3.
4.
5.

Модул:
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
I семестар

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

Општи предмети
Лингвистиката и информатиката
Современи преведувачки теории
Современи лингвистички теории
Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во
општата и применетата лингвистика.

часови
15
15
15
20

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1

Предмети од потесна специјалност
Валентност, реакција и конгруенција
Именската и придавската синтагма во германскиот и во
македонскиот јазик
Ортографија и ортоепија на германскиот јазик
Зборообразувачки обрасци во герм. јаз.
со посебен осврт кон сложените именки
Германско‐македонски контрастивни проучувања
Стратегии на преведувањето и на толкувањето (специјален курс)
Интеркултурна комуникација

часови
15
15

кредити
7,5
7,5

семестар
1
1

15
15

7,5
7,5

1
1

15
15
15

7,5
7,5
7,5

1
1
1

II семестар
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Валенција, реакција и конгруенција
наука за јазикот, германски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска
Предуслови за запишување на предметот ‐
Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретско познавање и разграничување на поимите валенција, рекција и конгруенција кај
различни автори
Способност за анализа на конструкции во однос на споменатите поими
Содржина на предметната програма:
Валенција: Термин и поим. Видови валенција (логичка, морфосинтаксичка и семантичка).
Критериуми за разграничување меѓу дополненија (актанти, комплементи) и додатоци
(суплементи) кај Тениер, Фатер, Енгел, Хелбиг/Буша, Цифонун/Хофман/Штрекер, Филмор.
Тестови за утврдување на статусот на јазичните конструкции во однос на валетноста.
Рекција: Термин и поими. Определба на рекцијата кај Тениер, Енгел, Хелбиг/Буша, Ајзенберг.
Конгруенција. Термин и поим. Определба на конгруенцијата кај Енгел, Хелбиг/Буша, Ајзенберг.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

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

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
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Tesniere, L.:
Grundzüge der
Stuttgart: Klett‐
1980
strukturalen Syntax
Cotta
2.
Engel, U.:
Deutsche Grammatik Groos
1996
2001
3.
Helbig, G./
Deutsche Grammatik. Langenscheidt
Buscha, H.:
Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Stuttgart/Weimar:
2004
1.
Eisenberg, P.: Der Satz. Grundriss
Metzler
der deutschen
Grammatik
Berlin/New York de 1997
Grammatik der
2.
Zifonun, G./
Gruyter:
Hoffmann, L./ deutschen Sprache,
Bd. 2
Strecker, B.:
3.
Engel, U.:
Syntax der deutschen Berlin: Schmidt
1994
Gegenwartssprache
4.
Fillmore, Ch.:
The Case for Case. In:
E. Bach & R.T. Harms
(eds.). Universals in
Linguistic Theory.
N.Y. 1968. Dt.:
Plädoyer für Kasus.
In: W. Abraham (Hg.),
Kasustheorie. Ffm.
1971, 1‐118.
Leipzig: Bibl. Institut 1988
5.
Welke, K. M.:
Einführung in die
Valenz‐ und
Kasustheorie

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.

Именската и придавската синтагма во германскиот
и во македонскиот јазик
наука за јазикот, германски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска
Предуслови за запишување на предметот ‐
Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретско познавање и разграничување на а) атрибутите на именката и на придавката, б) на
синтаксичката функција и в) на семантичката структура на именската и на придавската синтагма
во германскиот и во македонскиот јазик
Способност за анализа на конструкции во однос на споменатите поими
Содржина на предметната програма:
Именка. Флексија и граматички категории. Атрибути на именката. Нивна поделба на
дополненија и на додатоци. Валентност на именката. Изразна форма и синтаксичка функција на
атрибутите на именката. Синтаксичка функција на именската синтагма. Семантички категории.
Семантичка структура на именската синтагма. Синонимија и хомонимија.
Придавка. Флексија и граматички категории. Атрибути на придавката. Нивна поделба на
дополненија и на додатоци. Валентност на придавката. Изразна форма и синтаксичка функција
на атрибутите на придавката. Синтаксичка функција на придавската синтагма. Семантичка
структура на придавската синтагма. Синонимија и хомонимија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

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

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
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Engel, U.:
Deutsche Grammatik Stuttgart: Klett‐
1996
Cotta
2001
2.
Helbig, G./
Deutsche Grammatik. Langenscheidt
Buscha, H.:
Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht
Скоипје: Магор
2000
3.
Минова‐
Синтакса на
Ѓуркова, Л.
македонсксиот
стандарден јазик
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Eroms, H.‐W.: Syntax der deutschen Berlin/New York; De 2000
Sprache.
Gruyter
Скопје: МАНУ
1974
2.
Тополињска, Граматика на
З.:
именската фраза во
македонскиот
литературен јазик
во печат
Универзитет „Св.
3.
Бојковска, Е.: Контрастивна
Кирил и методиј“‐
студија на
Скопје
атрибутите на
именката во
германскиот и во
македонскиот јазик
Stuttgart/Weimar:
2004
4.
Eisenberg, P.: Der Satz. Grundriss
Metzler
der deutschen
Grammatik
Grammatik der
Berlin/New York de 1997
5.
Zifonun, G./
Gruyter:
Hoffmann, L./ deutschen Sprache
Strecker, B.:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Ортографија и ортоепија на германскиот јазик
Магистерски студии по јазик (германски)
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германкси јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф. д‐р Силвана Симоска

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со графолошки системи, како и со основните начела на ортографијата и на
ортоепијата на германскиот јазик од дијахрониски и од синхрониски аспект
Содржина на предметната програма:
Фонетиката и графетиката, односно фонемиката и графемиката како поддисциплини на
лингвистиката: дефиниција, задачи. Типологија на визуелната јазична комуникација:
пиктографија, идеографија (пасиграфија), логографија и фонографија. Графемски единици: графа,
графема, алографа. Историски преглед на кодификацијата на германскиот јазик. Принципи и
начела на ортографијата (правопис) на германскиот јазик. Прва кодификација на правописот
(Конрад Дуден, 1901/1902) и реформа на правописот на германскиот јазик (1996). Измени на
реформата (2006). Основни начела на реформите. Принципи и начела на ортоепијата
(правоговор) во германскиот јазик. Прва кодификација на правоговорот (Теодор Зибс, 1898).
Плурицентричен наспроти моноцентричен пристап во кодификацијата на јазикот. Корелација
ортографија – ортоепија во германскиот јазик, корелација фонема‐графема во германскиот јазик.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

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
од 91 до 100 бода

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

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

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен
редовно и интерактивно учество во наставата
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
2002
1.
Altmann Hans Phonetik, Phonologie Wiesbaden:
Westdeutscher
und Graphemik fürs
/ Ziegenhain,
Verlag
Examen.
Ute
Tübingen: Niemeyer 1980, 2.Aufl.
2.
Hrsg. von H. P. Lexikon der
germanistischen
Althaus, H.
Linguistik.
Henne, H. E.
Studienausgabe I,
Wiegand. .
S. 120‐151
(Phonetik, Graphetik,
Phonemik,
Graphemik)
3.
Neef, Martin . Die Graphematik des Tübingen: Niemeyer 2005
Deutschen
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Mannheim/Leipzig/ 2009, 25., völlig neu
DUDEN. Die
1.
DUDEN. Die
bearbeitete und
Wien/Zürich:
deutsche
deutsche
erweiterte Aufllage
Dudenverlag
Rechtschreibu Rechtschreibung
ng
2.
Eisenberg,
Das Wort. Grundriß
Stuttgart/Weimar:
2004, 2. Aufl.
Peter
der deutschen
Metzler
Grammatik
1969, 19. umgearb.
Berlin: de Gruyter,
3.
Siebs, Theodor Deutsche
Aufl.
Berlin
(Begr.),
Aussprache. Reine
Hrsg. von
und gemäßigte
(Nachdruck:
Helmut de
Hochlautung mit
Nachdruck: 2000
Boor u. a.
Aussprachewörterbu Wiesbaden: VMA‐
Verlag)
ch/Siebs.
4.

Simoska,
Silvana

„Die
Rechtschreibreform
im Deutschen“

5.

Симоска,
Силвана

„Корелацијата
фонема – графема
во германскиот
јазик”

Скопје: Годишен
зборник на
Филолошкиот
факултет „Блаже
Конески”, 1998,
стр. 281‐303.
Скопје: Годишен
зборник на
Филолошкиот
факултет, 2000,
стр. 105‐112.

1998

2000

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.

Зборообразувачки обрасци во германскиот
јазик со посебен осврт на сложените именки
Магистерски студии по јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф. д‐р Силвана Симоска

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со теориски пристапи во зборообразувањето, како и со фонолошко‐морфолошката
форма и семантичките обрасци на зборообразувачките обрасци во германскиот јазик со
посебен осврт на сложените именки. Разликување на збророобразувачки обрасци врз основа на
нивната форма и содржина.
Содржина на предметната програма:
Преглед на зборообразувачки теории: трансформациски, лексикалистички, зборосинтаксички
пристап; лексикализација ‐ оказионализам ‐ неологизам; прагматски аспекти на
зборообразувањето; комплексност на сложени именки и средства за графичка демаркација;
активни и неактивни зборообразувачки обрасци; зброобразувачки обрасци: фонолошко‐
морфолошка форма (N+N, A+N, V+N и др.) и семантички образец (предикатско‐аргументски
структури) на сложени именки; хиперлексикон; елементарни предикати за сложени именки;
селективни рестрикции; детерминативни, координативни и посесивни сложени именки;
синтаксички алтернативи на сложени именки.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

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

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
редовно и интерактивно учество во наставата
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Berlin/New York: de 2004, 2. Aufl.
1.
Motsch,
Grundzüge der
Gruyter
Wolfgang
deutschen
Wortbildung
Berlin / New York:
1991
Deutsche
2.
Ortner,
de Gruyter
Wortbildung. Typen
Lorelies,
und Tendenzen in der
Müller‐
Gegenwartssprache.
Bollhagen,
Vierter Hauptteil:
Elgin, Ortner,
Substantivkomposita
Hanspeter,
(Komposita und
Wellmann,
Hans, Pümpel‐ kompositionsähnlich
Mader Maria, e Strukturen 1).
Gärtner,
Hildegard
1999
3.
Simoska,
„Die morphologische Deutsche Sprache,
Heft 2, ‐
Silvana
und semantische
Mannheim: 1999,
Vielfalt des
S. 156‐187.
Adjektiv+Nomen‐
Kompositums"
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Tübingen: Narr.
2000
1.
Eichinger,
Deutsche
Ludwig M.
Wortbildung. Eine
Einführung
1982
2.
Dedering,
Wortbildung, Syntax, Erlangen: Palm &
Enke
Hans‐Martin
Text.
Nominalkomposita
und entsprechende
syntaktische
Strukturen in
deutschen Patent‐
und Auslegeschriften
Tübingen: Narr
1984
Zur Theorie und
3.
Ortner
Praxis der
Hanspeter /
Kompositaforschung
Ortner,
Lorelies
Berlin/New York: de 2005
4.
Cruse, Alan D. Lexikologie
Gruyter
et al. (Hrsg.)
/Lexicology. Ein
internationales
Handbuch zur Natur

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Altmann,
Hans,
Kemmerling
Silke

und Struktur von
Wörtern und
Wortschätzen / An
international
handbook on the
nature and structure
of words and
vocabularies. 2.
Halbband
Wortbildung fürs
Examen

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

Göttingen:
Vandenhoeck&
Ruprecht

2005,
2. überarb. Aufl.

Германско‐македонски контрастивни проучувања
Магистерски студии по јазик (германски)
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф. д‐р Силвана Симоска

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Металингвистички компетенции за контрастивната граматика, како и подобрување на
објектлингвистичките компетенции во однос на македонскиот и на германскиот стандарден
јазик
Контрастирање на македонскиот и на германскиот јазичен систем со посебен осврт кон
дивергенции
Содржина на предметната програма:
Контрастивната граматика во рамките на историско‐споредбената граматика. Генеалошка и
типолошка класификација на јазиците: индоевропското семејство и флексивните јазици
(аналитички и синтетички јазици). Задачи, методи, примена на контрастивната граматика.
Варијација, инваријација, еквиваленција, конвергенција, дивергенција, терциум компарационис,
интерференција, трансференција. Германско‐македонски контрастивни проучувања на лексичко
рамниште: зброобразувачки обрасци, фразеологизми, заемки; на морфолошко рамниште:
категориите ‐ време, аспект, род, број, член; на синтаксичко рамниште: реченични членови,
реченични модели, збороред; на семантичко рамниште: семантички полиња, екстензија и
интезија на лексеми. Јазични универзалии врз пример на германскиот и на македонскиот јазик.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава

15.2

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

16.1
16.2
16.3

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

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

15 часови

10 часови
20 часови
80 часови

80 бодови
бодови
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)
редовно и интерактивно учество во наставата

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Скопје: Филолошки
1.
Симоска,
Контрастивни
факултет, Блаже
Силвана
проучувања:
Сложени именки во Конески,
германскиот и во
македонскиот јазик
Kontrastive Linguistik Franfurt am
2.
Gnutzmann,
Main/Bern; New
von Claus
York/Paris: Lang,
(Hrsg.)
(Forum angewandte
Linguistik; Bd. 19)
University of
3.
Mišeska‐
Balkan Sprachbund
Leiden: Springer
Tomić, Olga
Morpho‐Syntactic
Features
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Hinrichs, Uwe „Das Makedonische„ Wiesbaden:
Harrassowitz,
(Maksim
(Hrsg.) unter
S. 239‐260
Karanfilovski,
Mitarb. von
übersetzt von Silvana
Uwe Büttner
Simoska), in:
Handbuch der
Südosteuropa‐

Година
2010

1990

2006

Година
1999

2.

3.

Helbig,
Gerhard /
Götze, Lutz /
Henrici, Gert /
Krumm, Hans‐
Jürgen (Hg.)
Sternemann,
Reinhard et al.

4.

Конески,
Блаже

5.

Симоска,
Силвана

Linguistik
Deutsch als
Fremdsprache. Ein
internationales
Handbuch. (Artikel
zur Kontrastivität)
Einführung in die
konfrontative
Linguistik. – Leipzig:
VEB Enzyklopädie.
Граматика на
македонскиот
литературен јазик
"Егзоцентрични
зборообразувања –
обид за индукција
на универзални
признаци"

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.

Berlin, New York.
De Gruyter

2001

Leipzig: VEB
Enzyklopädie.

1983

Скопје: Култура.

1982

Македонски јазик
год. LX 2009, стр.
157‐177. – Скопје:
Институт за
македонски јазик
„Крсте Мисирков“.

2009

Стратегии на преведувањето и на толкувањето
(специјален курс)
Наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска, доц. д‐р Емина Авдиќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ познавање на развојот на теоретската мисла за преведувањето/толкувањето
‐ познавање на имплицитните и на експлицитните теории на преведувањето/толкувањето
‐ примена на теоретските сознанија при преведувањето/толкувањето
‐ усвојување и примена на стратегиите на преведувањето/толкувањето
‐ критичка анализа на оригинален текст и на неговиот превод
Содржина на предметната програма:
Развој на транслатологијата како наука за преведувањето и за толкувањето. Предмет на
теоријата на преведувањето/толкувањето. Осврт на теориската мисла за преведувањето/
толкувањето: имплицитни и експлицитни теории на преведувањето/толкувањето. Различните
пристапи и етапите во развојот на теоријата на преведувањето/ толкувањето: буквален и
слободен превод, функционален превод, преводна еквиваленција и функционална
кореспонденција. Рамништа на преведувањето: фонолошко, графичко‐ортографско,
преведување лексички содржини со посебен осврт на интернационализмите и на лажните

12.
13.
14.
15.

16.

17.

парови, преведување граматички содржини. Проблеми при преведувањето: нулта
еквиваленција и лажна еквиваленција. Стратегиите на преведувањето/толкувањето. Критичка
анализа на оригинален текст и на неговиот превод врз примери од германскиот и од
македонскиот јазик.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
30 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)
редовно посетување на предавањата и изработка
на семинарска работа
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
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
Преведување:
1.
Арсова‐
теорија и практика
Николиќ,
Лидија
2.
Михајловски, Под Вавилон.
Драги
Задачата на
преведувачот.
3.
Hönig, H,
Strategie der
Kussmaul, P.
Übersetzung
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Kalina, S.
Strategische Prozesse

Издавач

Година

Универзитет
„Св. Кирил и
Методиј“ ‐ Скопје
Скопје ‐
Каприкорнус

1999

Tübingen: Narr

1999

2006

Издавач
Language in

Година
1998

beim Dolmetschen.
Theoretische
Grundlagen,
empirische
Untersuchungen,
didaktische
Konsequenzen.

Performance Bd. 18.
Tübingen: Gunter
Narr.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Интеркултурна комуникација
Наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска, доц. д‐р Емина Авдиќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ запознавање со развојот на интеркултурната комуникација во хуманистичките науки
‐ усвојување на интеркултурна компетенција
‐ оспособување за учество во интеркултурна комуникација
‐ развивање на способноста за препознавање и за надминување на критични инциденти
Содржина на предметната програма:
Основите на интеркултурната комуникација. Поимот за културата и за супкултурите.
Интеркултурната компетенција како клучна компетенција, која се состои од знаења, вештини и
ставови. Интеркултурни подкомпетенции: познавање на параметрите на сопстената и на туѓата
култура, надминување на стереотипи и на предрасуди, развивање на чувство за емпатија и др.
Критичка анализа на текстови од аспект на интеркултурни содржини.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување

17.1.
17.2.

Тестови
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

бодови

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови

10 бодови
30 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)
редовно учество на предавањата и изработка на
семинарска работа
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
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Volkmann et.
Interkulturelle
al. (Hrsg.)
Kompetenz:
Konzepte und Praxis
des Unterrichts
2.
Wierlacher, A; Fremdgänge
Eine anthologische
Albrecht, C.
Fremdheitslehre für
(Hrsg.)
den Unterricht
Deutsch als
Fremdsprache
3.
Wierlacher, A; Handbuch
Interkulturelle
Bogner, A.
Germanistik
(Hrsg.)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
2.
3.
4.
5.

Издавач

Година

Tübingen: Narr

2003

Bonn: Inter
Nationes

1998

Stuttgart/Weimar:
J.B. Metzler

2003

Издавач

Година

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Техники на научната работа (за германисти)
Наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска, доц. д‐р Емина Авдиќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ познавање на етапите на научно‐истражувачкиот процес
‐ способност за вршење на научно истражување
‐ способност за изработка, редакција и одбрана на научен труд

Содржина на предметната програма:
Подготвителна фаза на научно истражувачкиот процес: избор на областа и стеснување на темата,
откривање на постоечката литература во земјата и во странство, формулирање на предметот, на
целите, на мотивацијата, на корпусот и на методите на истражувањето.
Фаза на научното истражување: осмислување на структурата на трудот, изработка на трудот,
прикажување на теоретските рамки на истражувањето, критичка анализа на истражувачкиот
проблем, на корпусот и негова ексцерпција. Заклучок. Начин на цитирање на извори.
Библиографија (книги, статии, весници, прилози од интернет и др.) Анекси.
Фаза на редакција и одбрана на трудот: редакција и лектура на трудот, графички дизајн (избор
на фонтови, табели, колони и др.) и печатење на трудот.
Подготовка на презентација на трудот со помош на слајдови.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

10 бодови
30 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода

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

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21
22.

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Bern: Peter Lang
2003
Wissenschaftliches
1.
Starke,
G./Zuchewicz, Schreibem im
Studium DaF
T.
2010
Stuttgart: UTB Uni‐
2.
Eco, U.
Wie man eine
Taschenbücher
wissenschaftliche
Verlag
Abschlussarbeit
schreibt
2003
3.
Панзова, В.
Науката како занает Скопје:
Филозофски
факултет
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.
3.
4.
5.

Модул:
СЛАВИСТИКА (РУСИСТИКА)
Магистрантот бира:

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

1.
2.
3.
1.
2.

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

I семестар

1.
2.
3.
4.

Општи предмети
часови кредити семестар
Лингвистиката и информатиката
15
7,5
1
Современи преведувачки теории
15
7,5
1
Современи лингвистички теории
15
7,5
1
Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во општата и
20
7,5
1
применетата лингвистика.

1.
2.

Предмети од потесна специјалност
Руско‐македонската споредбена морфосинтакса
Меѓујазична (руско‐македонска) хомонимија

3.

Руско‐македонска фразеологија

часови
15
15
15

кредити семестар
7,5
1
7,5
1
7,5

1

II семестар
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Руско‐македонската споредбена морфосинтакса

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Красимира Илиевска
Предуслови за запишување на предметот дипломиран студент на славистика
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ јазична (лингвистичка) комуникациска способност
‐ способност за дијахрониско разгледување на јазичните карактеристики
‐ способност за контрастивен пристап (мајчин‐странски јазик)
Содржина на предметната програма:
Врз основа на порано стекнатите знаења од руската и македонската морфосинтакса, преку
историскиот развоен пат ќе се разгледуваат сличностите и разликите во развитокот на
словенски јазици како и тенденциите во оформувањето на современите јазици
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
руски и македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Москва 1999
Современный
1.
Д. Э.
Розенталь, И. русский язык.
Москва 1999
Б. Голуб, М.
А. Теленкова
2.

А.
А.Камынина

3.

22.2

Н. С. Водина,
А. Иванова,
М. Н. Панова,
Г. М.
Поспелова
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
А. А.
Грамматический
Зализняк
словарь русского
языка. Москва 1999
2.
3.
4.
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.
8.
9.
10.

11.

Москва 1999

Современный
русский язык.
Москва 1999
Культура устной и
пись менной речи.
Москва 2006

Москва 2006

Издавач

Година
Москва 1999

меѓујазична (руско‐македонска) хомонимија

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Красимира Илиевска
Предуслови за запишување на предметот дипломиран студент на славистика
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ способност за анализа на релација текст/контекст
‐ јазична (лингвистичка) комуникациска способност
‐ способност за контрастивен пристап (мајчин‐странски јазик)
Содржина на предметната програма:

7,5

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Меѓујазичната хомонимија како проблем во комуникацијата кај генетски блиските јазици.
Лексички хомоними, хомоформи, хомографи, хомофони, потполни или делумни хомоними.
Еднозначност и полисемија. Лексиката според потеклото на зборовите: словенизми; исконско‐
руски; балканизми; заемки од несловенски јазици; лексички калки. Лексиката според степенот
на употреба: активна и пасивна; лексиката според процесот на обновување: историзми,
архаизми, неологизми.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
руски и македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Э.Г. Шимчук
Русская
2003
лексикология
2.
В. П. Берков
Двуязычная
2004
лексикография
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.

3.
4.
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.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Руско‐македонска фразеологија

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика

Втор циклус
7,5
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Красимира Илиевска
Предуслови за запишување на предметот дипломиран студент на славистика
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ јазична (лингвистичка) комуникациска способност
‐ способност за контрастивен пристап (мајчин‐странски јазик)
‐ способност за анализа на релација текст/контекст
Содржина на предметната програма:
Фразеологијата како составен дел од јазикот. Општи податоци за фразеологија на рускиот и на
македонскиот јазик. Семантички типови на фразеологизми. Фразеолошки срастувања,
фразеолошки единства, фразеолошки спојки. Потекло на фразеологизмите: старословенски,
исконско‐руска , македонски, интернационални, литературни, историски итн. Стилски
карактеристики на фразеологизмите.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)

од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21
22.

7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
руски и македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
1. Н. М.
Фразеология
Шанский
современного
русского языка
2.
В. Николенко
Лексикология и
фразеология
современного
русского языка
3.
П. П. Шуба, Л. Современный
А. Шевченко, русский язык. Часть
1. Фонетика.
И. К.
Лексикология.
Германович,
Фразеология.
А. Г.
Мурашко, Н.
В. Федотова,
М. П.
Дубограева
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Современный рус‐
1.
Ю. П.
ский язык. Лексика
Солодуб, Ф.
и фразеология
Б. Альбрехт
современного
русского литератур‐
ного языка
2.
3.
4.
5.

(D)
(C)
(B)
(A)

Година
Москва 2010

Москва 2005

Москва 1998

Година
Москва 2003

Модул:
СЛАВИСТИКА (ПОЛОНИСТИКА)

Магистрантот бира:

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

1.
2.
3.
1.
2.

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

I семестар
Бр. Општи предмети
часови
1. Лингвистиката и информатиката
15
2. Современи преведувачки теории
15
3. Современи лингвистички теории
15
4. Методологија на компаративни/контрастивни истражувања во
20
општата и применетата лингвистика.

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмети од потесна специјалност
часови
Електронски јазични ресурси на полскиот јазик и нивна примена во
15
лингвистичките проучувања
Граматичка конфронтација – полски : македонски 1 (Вербален систем
15
‐ предикати од прв ред)
Граматичка конфронтација – полски : македонски 2 (Вербален систем
15
‐ предикати од втор ред)
Граматичка конфронтација – полски : македонски 3 (Вербален систем
15
‐ предикати од трет ред)
Граматичка конфронтација – полски : македонски 4 (Номинален
15
систем)
Граматичка конфронтација – полски : македонски 5 (Лексикон)
15

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1

кредити
7,5

семестар
1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

7,5

1

II семестар
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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.

Електронски јазични ресурси на полскиот јазик и
нивна примена во лингвистичките проучување
ПОЛОНИСТИКА
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за славистика

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Предуслови за запишување на предметот Во сродната област (лингвистика, славистика,
македонистика или полонистика): завршен I циклус
студии по Болоња; дипломиран по старите наставни
програми; меѓународен сертификат или сертификат
од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Ц1 или Ц2)
Цели на предметната програма (компетенции):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за:
креативно мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа,
донесување на ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:
Јазични корпуси на полскиот јазик. Корпусна лингвистика. Создавање на специјалистички бази
потребни при лингвистичките проучувања. Состојбите во полскиот јазик и во македонскиот јазик.
Монографски предавања, интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на
научна ‐ лингвистичка статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во
врска со поставените тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по
положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови

17.2.

Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК
македонски и полски
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.бро
Автор
Наслов
ј
Narodowy Korpus
1.
Narodowy
Korpus Języka Języka Polskiego ‐
NKJP – www.nkjp.pl
Polskiego ‐
NKJP –
www.nkjp.pl
2.

3.

22.2

Korpus Języka
Polskiego
Wydawnictwa
Naukowego
PWN –
http://korpus.
pwn.pl
Podhajecka,
M.

Издавач

Година

Narodowy Korpus
Języka Polskiego ‐
NKJP – www.nkjp.pl

Narodowy Korpus
Języka Polskiego ‐
NKJP – www.nkjp.pl

Korpus Języka
Polskiego
Wydawnictwa
Naukowego PWN –
http://korpus.pwn.pl

Korpus Języka
Polskiego
Wydawnictwa
Naukowego PWN –
http://korpus.pwn.p
l

Korpus Języka
Polskiego
Wydawnictwa
Naukowego PWN –
http://korpus.pwn.p
l

Korpusy językowe –
jak mogą pomóc w
nauce języka obcego?
–
www.spnjo.polsl.pl/k
onferencja/materialy
/referaty/podhajecka
.pdf

www.spnjo.polsl.pl/
konferencja/materi
aly/referaty/podhaj
ecka.pdf

www.spnjo.polsl.pl/
konferencja/materia
ly/referaty/podhajec
ka.pdf

Издавач

Година

Korpusy językowe –
jak mogą pomóc w
nauce języka
obcego? –
www.spnjo.polsl.pl/
konferencja/materi
aly/referaty/podhaj

Korpusy językowe –
jak mogą pomóc w
nauce języka
obcego? –
www.spnjo.polsl.pl/
konferencja/materia
ly/referaty/podhajec

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
Korpusy językowe –
1.
Korpusy
jak mogą pomóc w
językowe
nauce języka obcego?
2008/2009 –
www.staff.am –
u.edu.pl/~mac www.spnjo.polsl.pl/k
iejk/korpusy20 onferencja/materialy
/referaty/podhajecka
082009.pdf

2.

3.

(red.)
Lewandowska‐
Tomaszczuk,
B.
Марчук, Ю. Н.

.pdf
Podstawy
językoznawstwa
korpusowego

ecka.pdf
Łódź: WUŁ

ka.pdf
2005

Компьютерная
лингвистика

Москва : Восток
Запад

2007

4.
5.

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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.

Граматичка конфронтација –
полски : македонски 1. (Вербален систем
– предикати од прв ред)

ПОЛОНИСТИКА
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Предуслови за запишување на предметот Во сродната област (лингвистика, славистика,
македонистика или полонистика): завршен I циклус
студии по Болоња; дипломиран по старите наставни
програми; меѓународен сертификат или сертификат
од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Ц1 или Ц2)
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за:
креативно мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа,
донесување на ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:
Семантички категории кои на нивото на изразот се карактеристични за вербалниот систем кај
предикатите од прв ред и начинот на нивно изразување во македонскиот и во полскиот јазик.
Монографски предавања, интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на
научна ‐ лингвистичка статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во
врска со поставените тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по
положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото

15.

време
Форми на наставните активности

15.1
15.2

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

15 часови
15 часови

10 часови
20 часови
80 часови
бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

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

30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК
македонски и полски
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.бро
Автор
Наслов
ј
Инхоативна видска
1.
Каролак,
конфигурација во
Станислав;
Миркуловска, македонскиот јазик.
(Slavia Meridionalis
Милица
3.)
2.
Миркуловска, Почеток на дејство /
Милица:
состојба како
семантичка и
граматичка
категорија (врз
материјал од
македонскиот и
полскиот јазик).
(Studia linguistica
Polono –
Meridianoslavica 10.)
Македонско‐полски
3.
Солецка,
синтаксички речник
Казимјера
на глаголите и
Мариа.
блискозначните

Издавач

Година

Warszawa : PAN,
Instytut Slawistyki.

2000.

Скопје : МАНУ

2000.

Скопје : МАНУ

2001.

перифрастички
изрази (1. Воведна
тетратка). (Полски ~
македонски.
Граматичка
конфронтација 4.)
22.2

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Скопје : МАНУ,
1.
Тополињска, Студии од
Зузана:
морфосинтаксата.(П
олски ~ македонски.
Граматичка
конфронтација 3.)
2.

Тополињска,
Зузана:

3.

Тополињска,
Зузана

4.

(red.) Z.
Topolińskа

5.

(red.) R.
Grzegorczyko
wа.

Скопје : МАНУ
Развиток на
граматичките
категории. (Полски
~ Македонски
граматичка
конфронтација 8.)
Негација. (Полски ~ Скопје : МАНУ
Македонски
граматичка
конфронтација 9.)
Warszawa : PWN..
Gramatyka
współczesnego języka
polskiego, Składnia
Warszawa : PWN
Gramatyka
współczesnego języka
polskiego,
Morfologia,
Słowotwórstwo

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

5.
6.

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

8.

Наставник

Година
2000.

2008.

2009.

1984.

1998.

Граматичка конфронтација –
полски : македонски 2. (Вербален систем
– предикати од втор ред)
ПОЛОНИСТИКА
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предуслови за запишување на предметот Во сродната област (лингвистика, славистика,
македонистика или полонистика): завршен I циклус
студии по Болоња; дипломиран по старите наставни
програми; меѓународен сертификат или сертификат
од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Ц1 или Ц2)
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за:
креативно мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа,
донесување на ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:
Семантички категории кои на нивото на изразот се карактеристични за вербалниот систем кај
предикатите од втор ред и начинот на нивно изразување во македонскиот и во полскиот јазик.
Монографски предавања, интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на
научна ‐ лингвистичка статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во
врска со поставените тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по
положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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

30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК
македонски и полски
Евалуација / самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Karolak,
Podstawowe
Stanisław.
strukrury składniowe
języka polskiego.
2.
Topolińska,
Zdanie w zdaniu.
Zuzanna
(Полски ~
македонски.
Граматичка
конфронтација 5.)
3.
Topolińska,
Wokół struktury
Zuzanna:
semantycznej zdania.
(ПОЛСКИ~МАКЕДОН
СКИ. Граматичка
конфронтација 7.)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
Инхоативна видска
1.
Каролак,
конфигурација во
Станислав;
Миркуловска, македонскиот јазик.
(Slavia Meridionalis
Милица
3.)
2.
Миркуловска, Почеток на дејство /
Милица:
состојба како
семантичка и
граматичка
категорија (врз
материјал од
македонскиот и
полскиот јазик).
(Studia linguistica
Polono –
Meridianoslavica 10.)
3.
(red.) Z.
Gramatyka
Topolińskа
współczesnego języka
polskiego, Składnia
Gramatyka
4.
(red.) R.
współczesnego języka
Grzegorczyko
polskiego,
wа.
Morfologia,
Słowotwórstwo
Македонско‐полски
5.
Солецка,
синтаксички речник
Казимјера
на глаголите и
Мариа.
блискозначните
перифрастички
изрази (1. Воведна
тетратка). (Полски ~
македонски.
Граматичка
22.1

Издавач

Година

Warszawa : SOW
(PAN).

2002.

Скопје : МАНУ

2001.

Kraków : PAU

2007.

Издавач

Година

Warszawa : PAN,
Instytut Slawistyki.

2000.

Скопје : МАНУ

2000.

Warszawa : PWN..

1984.

Warszawa : PWN

1998.

Скопје : МАНУ

2001.

конфронтација 4.)

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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.

Граматичка конфронтација –
полски : македонски 3. (Вербален систем
– предикати од трет ред)
ПОЛОНИСТИКА
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Предуслови за запишување на предметот Во сродната област (лингвистика, славистика,
македонистика или полонистика): завршен I циклус
студии по Болоња; дипломиран по старите наставни
програми; меѓународен сертификат или сертификат
од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Ц1 или Ц2)
Цели на предметната програма (компетенции):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за:
креативно мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа,
донесување на ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:
Семантички категории кои на нивото на изразот се карактеристични за вербалниот систем кај
предикатите од трет ред и начинот на нивно изразување во македонскиот и во полскиот јазик.
Монографски предавања, интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на
научна ‐ лингвистичка статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во
врска со поставените тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по
положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
10 часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови

17.

16.3
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

часови
бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

Домашно учење

30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК
македонски и полски
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Karolak,
Podstawowe
Stanisław.
strukrury składniowe
języka polskiego.
2.
Topolińska,
Zdanie w zdaniu.
Zuzanna
(Полски ~
македонски.
Граматичка
конфронтација 5.)
3.
Topolińska,
Wokół struktury
Zuzanna:
semantycznej zdania.
(ПОЛСКИ~МАКЕДОН
СКИ. Граматичка
конфронтација 7.)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
(red.) Z.
Gramatyka
Topolińskа
współczesnego języka
polskiego, Składnia
Инхоативна видска
2.
Каролак,
конфигурација во
Станислав;
Миркуловска, македонскиот јазик.
(Slavia Meridionalis
Милица
3.)
3.
Миркуловска, Почеток на дејство /
Милица:
состојба како
семантичка и
граматичка

Издавач

Година

Warszawa : SOW
(PAN).

2002.

Скопје : МАНУ

2001.

Kraków : PAU

2007.

Издавач

Година

Warszawa : PWN..

1984.

Warszawa : PAN,
Instytut Slawistyki.

2000.

Скопје : МАНУ

2000.

4.

Солецка,
Казимјера
Мариа.

5.

Тополињска,
Зузана

категорија (врз
материјал од
македонскиот и
полскиот јазик).
(Studia linguistica
Polono –
Meridianoslavica 10.)
Македонско‐полски
синтаксички речник
на глаголите и
блискозначните
перифрастички
изрази (1. Воведна
тетратка). (Полски ~
македонски.
Граматичка
конфронтација 4.)
Негација. (Полски ~
Македонски
граматичка
конфронтација 9.)

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

Скопје : МАНУ

2001.

Скопје : МАНУ

2009.

Граматичка конфронтација –
полски : македонски 4. (Номинален систем)
ПОЛОНИСТИКА
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Предуслови за запишување на предметот Во сродната област (лингвистика, славистика,
македонистика или полонистика): завршен I циклус
студии по Болоња; дипломиран по старите наставни
програми; меѓународен сертификат или сертификат
од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Ц1 или Ц2)
Цели на предметната програма (компетенции):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за:
креативно мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа,
донесување на ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Семантички категории кои на нивото на изразот се карактеристични за номиналниот систем и
начинот на нивно изразување во македонскиот и во полскиот јазик. Монографски предавања,
интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на научна ‐ лингвистичка
статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во врска со поставените
тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по положување на овој
предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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

30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК
Евалуација / самоевалуација

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Topolińska,
Człowiek, język,
Zuzanna
przestrzeń.
2.

(red.) R.
Grzegorczyko
wа.

3.

(red.) Z.

Издавач
Warszawa; Kraków
: Instytut języka
polskiego PAN
Warszawa : PWN

Gramatyka
współczesnego języka
polskiego,
Morfologia,
Słowotwórstwo
Gramatyka
Warszawa : PWN..

Година
1999..

1998.

1884

Topolińskа
22.2

współczesnego języka
polskiego, Składnia

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Тополињска, Негација. (Полски ~
Зузана
Македонски
граматичка
конфронтација 9.)
2.
Тополињска, Студии од
Зузана
морфосинтаксата.(П
олски ~ македонски.
Граматичка
конфронтација 3.)
3.
Тополињска, Развиток на
Зузана:
граматичките
категории. (Полски
~ Македонски
граматичка
конфронтација 8.)
4.
Тополињска, Тополињска, Зузана:
Синтаксичка
Зузана:
деривација. – Скопје
Синтаксичка
деривација. – : МАНУ, 2003. –
189с. (Полски ~
Скопје :
МАНУ, 2003. – македонски.
189с. (Полски Граматичка
конфронтација 6.)
~
македонски.
Граматичка
конфронтациј
а 6.)
5.
Żmigrocki,
Właściwości
P.
składniowe
analitycznych
konstrukcji werbo‐
nominalnych w
języku polskim

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

5.

Издавач

Година

Скопје : МАНУ

2009.

Скопје : МАНУ,

2000.

Скопје : МАНУ

2008.

Тополињска,
Зузана:
Синтаксичка
деривација. –
Скопје : МАНУ,
2003. – 189с.
(Полски ~
македонски.
Граматичка
конфронтација 6.)

Тополињска,
Зузана:
Синтаксичка
деривација. –
Скопје : МАНУ,
2003. – 189с.
(Полски ~
македонски.
Граматичка
конфронтација 6.)

Katowice : UŚ

2000

Граматичка конфронтација –
полски : македонски 5. (Лексикон)
ПОЛОНИСТИКА
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус

6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Академска година/семестар

1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Предуслови за запишување на предметот Во сродната област (лингвистика, славистика,
македонистика или полонистика): завршен I циклус
студии по Болоња; дипломиран по старите наставни
програми; меѓународен сертификат или сертификат
од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Ц1 или Ц2)
Цели на предметната програма (компетенции):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за:
креативно мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа,
донесување на ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:
Карактеристики на лексиконот на полскиот јазик и соодветно во македонскиот јазик. Развој на
значењата на одделни поими во македонскиот и во полскиот јазик. Монографски предавања,
интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на научна ‐ лингвистичка
статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во врска со поставените
тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по положување на овој
предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
140 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15 часови
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
80 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит

30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно
законските одредби на ФлФБК

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
македонски и полски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Скопје : МАНУ
1.
Тополињска, Синтаксичка
Зузана:
деривација. (Полски
~ македонски.
Граматичка
конфронтација 6.)
Warszawa : PWN
2.
Jadacka, H.
Rzeczownik polski
jako baza
derywacyjna
Warszawa : PWN
Gramatyka
3.
(red.) R.
współczesnego języka
Grzegorczyko
polskiego,
wа.
Morfologia,
Słowotwórstwo
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Burkacka, I.
Porównawcza analiza Warszawa : Elipsa
gnazdowa wybranych
leksemów
neutralnych i
nacechowanyc
ekspresywnie
Nowe studia
Kraków : Lexis
2.
(red.)
leksykograficzne
Żmigrocki,
P.
3.
Żmigrocki,
Wprowadzenie do
Katowice : UŚ
P.
leksykografii polskiej
4.
Конески, К.
Зборообразувањето УКиМ, ФлФБК
во современиот
македонски јазик
Beograd : Naučna
5.
Mitrinović, V.
Polljski glagolski
prefiks prye‐ i njegovi knjiga
srpskohrvatski
ekvivalenti pre‐ i pro‐

Година
2003.

1995

1998.

Година
2001

2007

2009
2003

1990

ПРОФЕСОРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Педагогија
школство
историја на педагогојата
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Јазик
лингвистика методика на јазикот
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методика на наставата по албански Албански јазик и книжевност‐Филолошки
јазик
факултет
2.
Методологија на научното
Албански јазик и кинижевност‐Филолошки
истражуванје
факултет
3.
Методика на пошетноо пишување
ДУТ‐Филозофски факултет
4.
Методологија на научното
ДУТ‐Филолошки факултет
истражување
5.
Дидактика
Педагошки факултет_ Скопје
6.
Филозофија Општа)
Исламски верски факултет‐Скопје
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Техника на научното истражување
Албански јазик и книжевност‐Филолошки
факултет
2.
Усовршување на наставниците
ДУД _Филозофски факултет
3.
Методологија на научното
ДУД ‐Филолошки факултет
истраување
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методички‐дидактички проучување Албански јазик и книжевност
2.

7.
8.

9.

Авзи Мустафа
15.06.1949
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Во Загреб
1982

Институција
Филозофски факултет

10.

3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Logos_A,Skopje,2004
1.
Avzi Mustafa
Didaktika e gjuhës
shqipe dhe leximit
letrar
2.
Avzi Mustafa
Edukata dhe arsimi
Shkupi, Skopje, 1997
nëpër shekuj
Menora, Skopje,2006
3.
Avzi Mustafa
Rekomandime për
punimin e diplomave
dhe punimeve
seminarike
Menora, Skopje,2008
4.
Avzi Mustafa
Metodologjia e
hulumtimeve
shkencore në fushë të
filologjisë
5.
Avzi Mustafa
Varacione gjuhësore
Menora, Skopje,2008
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1986
1.
MANУ
Историско‐
литературни
истражувања на
Бистра
1992
2.
Катедрата
Обичаите на
Aлбанците во Р.
Македонија
3.
УСАИД
Животните вештини
2004
4.
УНИЦЕФ
Школо за подобро
1999
родителство
2009‐2010
5.
ETF
Evaluation of the 4‐
year secondary
vocational education in
the Republic of
Macedonia
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Скопје,2008
1.
Авзи Мустафа
За унификацијата на
книжевната
терминологија
2.
Авзи Мустафа
Ибрахим темо во
Штип,2008
одбрана на Власите
3.
Авзи Мустафа
Битолскиот Конгрес и Скопје,2009
албанското школство
4.
Авзи Мустафа
Македонскиот јазик
Научен пројект со Хрватската влада,
како втор јазик во
2010

11.

12.

Република
Македонија
Тетово, 2010
5.
Авзи Мустафа
По кои принципи се
организираше
школството во
Македонија 1945‐95
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
14
11.3 Докторски дисертации
4
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Тетово2008
1.
Авзи Мустафа
Меѓународен
албанолошки
семинар
2.
Авзи Мустафа
Битолскиот Конгрес и Скопје,2009
албанското школство
Институт за духовно културно
3.
Авзи Мустафа
Преглед на
творештво ,2010
културното
наследство во
уцебниците по
албански јазик

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Аслан Хамити
20. 05. 1960 год.
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1985
Дипломиран
професор по
албански јаазик и
книжевност
Магистер по
1994
филолошки науки
Доктор по
филолошки науки

6.

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

1999

Институција
Албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет "Блаже
Конески" во Скопје
Албански јазик, Филолошки
факултет во Приштина и
"Блаже Конески" во Скопје
Филолошки факултет "Блаже
Конески" при универзитетот
"Св. Кирил и Методиј" во
Скопје
Област
албанска лингвистика

Подрачје
Поле
Хуманистички
наука за
науки
јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Хуманистички
наука за
албанска лингвистика
науки
јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор по албанска лингвистика
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фонетика на албанскиот јазик /
Албански јазик и книжевност ‐ наставна
Фонологија на албанскиот јазик
насока, Филолошки факултет "Блаже Конески"
во Скопје
2.
Граматика на албанскиот јазик 1, 2
Албански јазик и книжевност ‐ превод и
толкување (мајчин и немајчин), Филолошки
факултет "Блаже Конески" во Скопје
3.
Дијалектологија на албанскиот јазик Албански јазик и книжевност ‐ наставна
1, 2
насока, Филолошки факултет "Блаже Конески"

10.

во Скопје
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современ албански јазик
Албански јазик, Филолошки факултет "Блаже
(фонологија на албанскиот јазик)
Конески" во Скопје
2.
Дијалектологија на албанскиот јазик Албански јазик, Филолошки факултет "Блаже
Конески" во Скопје
3.
Историја на албанскиот јазик
Албански јазик, Филолошки факултет "Блаже
Конески" во Скопје
4.
Историска лингвистика
Филолошки факултет при Државниот
универзитет во Тетово
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фонологија на албанскиот јазик
Албански јазик, Филолошки факултет "Блаже
Конески" во Скопје
2.
Дијалектологија на албанскиот јазик Албански јазик, Филолошки факултет "Блаже
Конески" во Скопје
3.
Историска фонологија на
Албански јазик, Филолошки факултет "Блаже
албанскиот јазик
Конески" во Скопје
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Asllan Asllan
Ndihmesa e studiuesve Malësia 5, Podgoricë, 2010, f. 79‐84.
të Maqedonisë në
fushën e
dialektologjisë
shqiptare
Seminari I Ndërkombëtar i
2.
Asllan Asllan
Antroponimia e
Albanologjisë, Ohër, 16‐23 shtator
shqiptarëve të
2007, f. 339‐346.
Maqedonisë
Годишен зборник на Филолошки
3.
Аслан Хамити
Заеднички гласовни
факултет "Блаже Конески" во Скопје,
промени во
книга 32, I, Скопје, 2006, стр. 311‐
албанскиот и
323.
македонскиот
совремеn јазик
Seminari XXIX Ndërkombëtar për
4.
Asllan Asllan
Përqasje fonetike‐
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën
fonologjike ndërmjet
Shqiptare, Prishtinë, 16‐27. 08. 2010
shqipes dhe
maqedonishtes

Seminari V Ndërkombëtar i
Gjuha e teksteve
Albanologjisë, 3‐4. 10. 2011, Tetovë ‐
shkollore të kimisë të
Shkup.
arsimit fillor në
Maqedoni,
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Влада на Р. Македонија и Европска
1.
Asllan Asllan
Локален експерт и
унија преку реализација на British
инструктор по
Council, 2005 и 2006 година
албански јазик на
проектот "Обука на
државни службеници
‐ преведувачи од
албански на
македонски јазик и
обратно (Pace 2)"
Биро за развој на образованието на
2.
Asllan Asllan
Член на стручен тим
Р. Македонија, Скопје, 2007.
за изработка на
наставни програми
по албански јазик за
IV, V и VI одделение
(како задолжителен
предмет) за
деветгодишно
основно
образование
Медиален центар за мултикултура
3.
Asllan Asllan
Учесник како
предавач во проектот "Толеранција", Скопје, 2008
"Проблеми на
стандардизација на
албанскиот јазик во
локалната
самоуправа"
Биро за развој на образованието на
4.
Asllan Asllan
Член на стручен тим
Р. Македонија, Скопје, 2008.
за изработка на
наставни програми
по албански јазик за
V, VI и VII одделение
(како изборен
предмет) за
деветгодишно
основно
образование
Спроведувач на проектот Британски
5.
Asllan Hamiti
Поддршка за
совет од 01. јуни 2011 до 31
процесот на
ноември 2012.
спроведување на
Охридскиот рамковен
договор (ОРД)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Asllan Hamiti
Fonetika dhe
Selektor, Shkup, 2011
5.

10.2

10.3

Asllan Asllan

2.

11.

12.

Аслан Хамити

fonologjia e gjuhës
standarde shqipe
(botimi II)
Фонетика и
фонологија на
албанскиот јазик (II
издание)

Универзитет "Св Кирил и Методиј" ‐
Скопје, 2012

3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Годишен зборник на Филолошки
1.
Аслан Хамити
Должината на
факултет "Блаже Конески" во Скопје,
самогласките во
книга 35, Скопје, 2009, стр.191‐198.
албанскиот јазик
2.
Asllan Hamiti
Veprimtaria 60‐vjeçare Instituti Albshkenca, Prishtinë, 1‐3
e Katedrës së Gjuhës
tetor 2010.
dhe e Letërsisë
Shqiptare në
Universitetin e Shkupit
3.
Аслан Хамити
Азбуката на
Годишен зборник на Филолошки
албанскиот јазик
факултет "Блаже Конески" во Скопје,
книга 33, Скопје, 2007, стр.225‐235.
Qendra Mediale për Multiltikulturë
4.
Asllan Hamiti
Shqipja – gjuhë
“Toleranca”, Shkup, 2008, 43‐62.
indoevropiane”,
Komuna flet shqip,
Konferenca IV shkencore Eqrem Çabej
5.
Asllan Hamiti
Ndihmesa e prof.
– figura që shkëlqeu në studimet
Eqrem Çabejt për
albanologjike, Tetovë, 19‐20 dhjetor
studimin e
2008.
marrëdhënieve të
shqipes me gjuhët
sllave jugore
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
35
11.2 Магистерски работи
5
11.3 Докторски дисертации
4
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Asllan Hamiti
Ndihmesa të akad. Jani Konferenca shkencore
ndërkombëtare, Korçë, 20‐21 maj
Thomai në fushën e
2010
leksikut dialektor
2.
Asllan Hamiti
Prirja e monoftongimit Seminari III Ndërkombëtar i
të diftongjeve dytësore Albanologjisë, 22‐28 shtator, 2009,
te folësit e gegërishtes Universiteti Shtetëror i Tetovës,
qendrore
Tetovë ‐ Shkup, 2009, f. 59‐64.
3.
Asllan Hamiti
Atlasët krahinorë çojnë Takimi IV Vjetor i Institutit Alb‐
përpara gjeografinë
shkenca, Tetovë, 2009

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

4.

Аслан Хамити

5.

Asllan Hamiti

6.

Asllan Hamiti

gjuhësore të shqipes
Основни правопини и
правоговорни норми
на албанскиот јазик
Vëzhgime për leksikun
e Karadakut të Shkupit

Годишен зборник на Филолошкиот
факултет Блаже Конески во Скопје, ,
книга 36, Скопје, 2010, стр. 331‐342.
Seminari IV Ndërkombëtar i
Albanologjisë, 12‐14 tetor, 2010,
Universiteti Shtetëror i
Tetovës,Tetovë, 2009, f. 41‐55.
Instituti Alb‐shkenca, Libri i
përmbledhjeve 6, Prishtinë, 1‐4
shtator 2011, f. 163.

Mikrotoponimet dhe
antroponimet e fshatit
Goshincë të
Kumanovës
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Konferencë shkencore "100 vjet
1.
Asllan Hamiti
Kongresi i Manastirit
bashkim gjuhësor", Shkup, 21‐22. 11.
dhe inventari i
2008.
fonemave të shqipes
standarde
2.
Asllan Hamiti
Sistemi rasor i shqipes XXVI Меѓународен семинар за
dhe përdorimi i
албански јазик, литература и
emrave të përveçëm të култура, 13‐24. 08. 2007, Приштина.
huaj
Konferencë Shkencore
3.
Asllan Hamiti ‐ Ajten
Shtrirja dialektore e
Mbarëshqiptare, “Shqipja në etapën e
Qamili
fjalës dhe përzgjedhja
sotme: politikat e përmirësimit dhe të
e formës normative
pasurimit të standardit”, Durrës, 15‐
17. 12. 2010, http://albanologjia.com)

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на

Агим Пољоска
07.02.1954
Доктор на науки
Редовен професор
Образование
Факултетско
образование
Магистер на науки
Доктор на науки
Подрачје
Општествени науки
Подрачје

Година
1976

Институција
Филолошки факултет

1986
1996
Поле
Јазик
Поле

Филолошки факултет
Филолошки факултет
Област
Лингвистика
Област

8.

9.

10.

научниот степен доктор
Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата во која
работи и звањето во кое е

Општествени науки
Институција
УКИМ

Јазик
Лингвистика
Звање во кое е избран и област
Редовен професор на катедрата за
Албански јазик и книжевност по
предметот Современ алб. јазик, Теорија
на превод, и Лексикологија
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современ албански јазик
Албански јазик и книжевност
2.
Теорија на превод
Албански јазик и книжевност
3.
Лексикологија
Албански јазик и книжевност
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современ албански јазик
Албански јазик и книжевност
2.
Зборообразување
Албански јазик и книжевност
3.
Лексиоколгија
Албански јазик и книжевност
4.
5.
6.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современ албански јазик
Албански јазик и книжевност
2.
Зборообразување
Албански јазик и книжевност
3.
Лексикологија
Албански јазик и книжевност
Селектирани резултати вопоследните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Скопје Менора, 2006
Агим Пољоска
Прилог кон проучувањето на
1.
2.

Агим Пољоска – Раде Јорданов

3.

Агим Пољоска

4.

Агим Пољоска

5.

Агим Пољоска

македонско‐албанските
јазични контакти
Речник на медицинските
термини во францускиот,
македонскиот и албанскиот
јазик
Јазикот и културата – мостови
на кохезија,

Блаже Конески на албански
јазик
Идентитетот на Долна Преспа
изразен преку пишаниот збор

Скопје УКИМ, 2008

ГЗФФ бр, 35, УКИМ, Филолоши
факултет, Скопје 2010
ГЗФФ бр.36, УКИМ, Филолошки
факултет, Скопје 2011
ГЗФФ бр.34, УКИМ, Филолошки
факултет, Скопје, 2009

10.2. Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Агим Пољоска
Материјалните, духовните
Цеде УНЕСКО, Корча, Охрид, 2005
1.
и културните фредности на
населението во
пограничниот регион на
Република Албанија и

2.

Агим Пољоска

3.

Агим Пољоска

Република Македонија
Албанските говори во
Република Македонија
Коегзистенција на
културите на Балканот:
Коегзистенција на
материјалните,
социјалните и духовните
вредности на населението
во пограничните региони
на Република Македонија
и Република Албанија

4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Агим
Пољоска
Прилог кон проучувањето
1.
2.

11.

12.

Агим Пољоска – Раде Јорданов

на македонско‐албанските
јазични контакти
Речник на медицинските
термини во францускиот,
македонскиот и
албанскиот јазик

Институт за македонски јазик Крсте
Мисирков, Скопје, 2008
Меѓународен симпозиум за
Мултикултурализмот на Балканот,
Скопје, 10 мај, 2011

Издавач/година
Скопје Менора, 2006

Скопје УКИМ, 2008

Agim Poloska
3.
Kultura e të shprehurit
Menora, Shkup 2007
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
30
11.2.
Магистерски работи
22
11.3.
Докторски дисертации 18
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.број Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.број Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Ред.
број

Автори

Наслов на трудот

1.

Агим Пољоска

Проблеми на
преводот од
македонски на
албански јазик и
обратно

2.

Агим Пољоска

Коегзистенција на
културите на Балканот:
Коегзистенција на
материјалните,
социјалните и
духовните вредности на
населението во
пограничните региони
на Република
Македонија и
Република Албанија

Меѓународен
собир/
конференција
Семинар за
македонски јазик
за литература и
култура,
Меѓународен
симпозиум за
мултикултурализм
от на Балканот

Година

Охрид, 2008

Скопје, 10 мај 2011

3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Мируше Хоџа
19/09/1968
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
1990
Професор по
Филолошки факултет Блаже
албански јазик и
Конески ‐ Скопје
книжевност со
италијански јазик
и книжевност
1998
Филозофски факултет во Загреб
Магистер по
‐ Хрватска
хуманистички
науки
2002
Филозофски факултет во Загреб
Доктор по
‐ Хрватска
хуманистички
науки
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Хуманистички
Наука за
Наука за книжевноста
науки
книжевноста
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Хуманистички
Наука за
Наука за книжевноста
науки
книжевноста
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Вонреден професор ‐ Морфологија на
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
албанскиот јазик; Албанска култура и
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје цивилизација
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

10.

Ред.
број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма/институција

Морфологија на албанскиот јазик 1

2.

Морфологија на албанскиот јазик 2

3.

Граматика на албанскиот јазик 5

4.

Граматика на албанскиот јазик 6

5.

Албанска култура и цивилизација 1

6.

Албанска култура и цивилизација 2

Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ

7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Историска морфологија на
Катедра за албански јазик и книжевност,
албанскиот јазик
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
2.
Албанска култура и цивилизација
Катедра за албански јазик и книжевност,
Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје ‐
УКИМ
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Именскиот систем на албанскиот
Катедра за албански јазик и книжевност ‐
јазик
Наука за јазик ‐ Албански јазик, Филолошки
факултет Блаже Конески, Скопје ‐ УКИМ
2.
Глаголскиот систем на албанскиот
Катедра за албански јазик и книжевност ‐
јазик
Наука за јазик ‐ Албански јазик, Филолошки
факултет Блаже Конески, Скопје ‐ УКИМ
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број

10.2

10.3

1.

Мируше Хоџа

2.

Мируше Хоџа

3.

Мируше Хоџа

Вистината околу
вадењето на
фереџето во
Македонија
L'Organization des
forces policieres en
Macedoine
La lutte internationale
contre le terrorisme et
la Republique de
Macedoine

Институт за книжевност, Скопје,
2008 година

Universite de Nice Sophia‐Antipolis,
Nice, France, 2008
Universite de Nice Sophia‐Antipolis,
Nice, France, 2007

4.
5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Мируше Хоџа
Заканите после бин
Centre for Research and Policy Making
Ладен
‐ Skopje, October, 2011
МАНУ, 2009 година
2.
Мируше Хоџа
Психолошки аспекти
на внатрешниот
развој во ликот на
Ѓерѓ Елез Алија
Интерпретации ‐
Европски
истражувачки проект
за поетика и
херменевтика
3.
Мируше Хоџа
Зошто токму жената? CEDAW, 2009 година
Влада на РМ и ЕУ ‐ British Council,
4.
Мируше Хоџа
Локален експерт и
2006 година
инструктор по
албански јазик на
проектот Обука за
државни службеници
од албански на
македонски јазик и
обратно (Pace 2)
УКИМ, 2003 година
5.
Мируше Хоџа
Инструктор по
албански јазик на
проектот за
преведувачи и
толкувачи од
албански на
македонски и
обратно (Proxima)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Мируше Хоџа
Психологија на
Магор, Скопје, 2009 година
театарот
2.
Мируше Хоџа
Ana femerore e
Euro‐Balkan press, 2006
rrefimit: rrefime

personale per kriyen
ne Maqedoni 2001

11.

12.

3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
4
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Мируше Хоџа
Нови донесувачи на
Хрватски Хелсиншки Комитет за
одлуки
Човекови права, Дубровник, 2007
година
2.
Мируше Хоџа
Разрешување на
Баклански институт за човекови
конфликти
права ‐ Сарајево, 2007 година
3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Ваљбона Тоска
27.08.1967
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
доктор по
2009
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески„ – Скопје
магистер по
2000
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески„ – Скопје
1990
професор по
Филолошки факултет „Блаже
албански јазик и
Конески„ – Скопје
книжевност
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
наука за
фолклор
книжевност
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
наука за
синтакса
јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
доцент ‐ Албански јазик
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Синтакса на албанскиот јазик 1
Албански јазик и книжевност‐ настана насока
2.
Синтакса на албанскиот јазик 2
Албански јазик и книжевност‐ настана насока
3.
Морфосинтакса на албанскиот јазик Албански јазик и книжевност‐ настана насока
4.
Граматика на албанскиот јазик 7
Албански јазик ‐ преведувачка насока
5.
Граматика на албанскиот јазик 8
Албански јазик ‐ преведувачка насока
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Синтакса на проста реченица
Јазик ‐ Албански јазик ‐ Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
2.
Синтакса на сложена реченица
азик ‐ Албански јазик ‐ Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број

10.

1.

Синтакса и семантика на падежот

2.

Сложени реченични конструкции

Јазик ‐ Албански јазик ‐ Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
Јазик ‐ Албански јазик ‐ Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје

3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Британски совет Македонија ‐
1.
Ваљбона Тоска (во
Прирачник за
Скопје /2011
коавторство)
наставата по
немајчин јазик
Настава по граматика
стр.23‐37
МАНУ / ‐ Скопје /2010
2.
Ваљбона Тоска
'Сегашност' како
лингвистички поим :
граматички средства
за изразување
'сегашност' во
словенските и во
балканските јазициу
‐Албански јазик
стр.124‐135
Годишен зборник ‐Филолошки
3.
Ваљбона Тоска
Основни
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
класификации на
посесивните именски /2009
синтагми во
албанскиот и во
македонскиот јазик
стр. 153‐168
(Годишен зборник на
Филолошки факултет
„Блаже Конески„ –
Скопје бр.35)
Прв меѓународен семинар по
4.
Ваљбона Тоска
Основни средства за
албанологија ‐ Тетово 2007
изразување на
'сегашност' во
албанскиот јазик
Исмаил Кадаре и неговото дело‐
5.
Ваљбона Тоска
Рефлексивни
Ѓирокастра 2006
Лилјана Митковска
посесивни заменки
во делото "Ќерката на
Агамненон" од
Исмаил Кадаре на
албански и на
македонски јазик
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Ваљбона Тоска
Обучувач на
Биро за развој на образованието ‐

наставници по јазик з

10.3

10.4

2.

Ваљбона Тоска

3.

Ваљбона Тоска

Локален експерт и
инструктор по
албански јазик на
проектот Обука за
државни службеници
од албански на
македонски јазик и
обратно (Pace 2)
Удвоена другост ‐
проект раководен од
проф. д‐р Елизабете
Шелева

Британски совет Македонија ‐
Скопје /2011
Влада на РМ и ЕУ ‐ British Council,
2006 година

Институт отворено општество

4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Британски совет Македонија ‐
1.
Ваљбона Тоска (во
Прирачник за
Скопје /2011
коавторство)
наставата по
немајчин јазик
Настава по граматика
стр.23‐37
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
МАНУ / ‐ Скопје /2010
1.
Ваљбона Тоска
'Сегашност' како
лингвистички поим :
граматички средства
за изразување
'сегашност' во
словенските и во
балканските јазициу
‐Албански јазик
стр.124‐135
Годишен зборник ‐Филолошки
2.
Ваљбона Тоска
Основни
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
класификации на
посесивните именски /2009
синтагми во
албанскиот и во
македонскиот јазик
стр. 153‐168
(Годишен зборник на
Филолошки факултет
„Блаже Конески„ –
Скопје бр.35)

Прв меѓународен семинар по
Основни средства за
албанологија ‐ Тетово 2007
изразување на
'сегашност' во
албанскиот јазик
Исмаил Кадаре и неговото дело‐
4.
Ваљбона Тоска
Рефлексивни
Ѓирокастра 2006
Лилјана Митковска
посесивни заменки
во делото "Ќерката на
Агамненон" од
Исмаил Кадаре на
албански и на
македонски јазик
Осма Полско‐ Македонска научна
5.
Милица Миркуловска Таксис во
конференција Филолошки факултет
Ваљбона Тоска
македонскиот,
„Блаже Конески„ – Скопје 2009
полскиот и во
албанскиот јазик
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
МАНУ / ‐ Скопје /2010
1.
Ваљбона Тоска
'Сегашност' како
лингвистички поим :
граматички средства
за изразување
'сегашност' во
словенските и во
балканските јазициу
‐Албански јазик
стр.124‐135
Годишен зборник ‐Филолошки
2.
Ваљбона Тоска
Основни
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
класификации на
посесивните именски /2009
синтагми во
албанскиот и во
македонскиот јазик
стр. 153‐168
(Годишен зборник на
Филолошки факултет
„Блаже Конески„ –
Скопје бр.35)
Прв меѓународен семинар по
3.
Ваљбона Тоска
Основни средства за
албанологија ‐ Тетово 2007
изразување на
'сегашност' во
албанскиот јазик
4.
Ваљбона Тоска
Рефлексивни
Исмаил Кадаре и неговото дело‐
Лилјана Митковска
посесивни заменки
Ѓирокастра 2006
во делото "Ќерката на
Агамненон" од
3.

11.

12.

Ваљбона Тоска

5.

12.2

12.3

Милица Миркуловска
Ваљбона Тоска

Исмаил Кадаре на
албански и на
македонски јазик
аксис во
македонскиот,
полскиот и во
албанскиот јазик

Осма Полско‐ Македонска научна
конференција Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје 2009

6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Меѓународен собир на соработка
1.
Ваљбона Тоска
Влијанието на
‐ Прв, втор, друг јазик: македонско‐
македонскиот јазик
хрватски споредби Филолошки
во албанскиот ‐
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
посесивните
2010
конструкции
Албанскиот стандарден јазик и
2.
Ремзи Несими
Албанскиот
актуелната состојба на неговата
Ваљбона Тоска
стандарден јазик во
употреба Колеџ "Илириа" ‐
Македонија
Приштина 2010
Осма Полско‐ Македонска научна
3.
Милица Миркуловска Таксис во
конференција Филолошки факултет
Ваљбона Тоска
македонскиот,
„Блаже Конески„ – Скопје 2009
полскиот и во
албанскиот јазик

1.
2.

Име и презиме
Дата на раѓање

НАЗИМ ИБРАХИМ
01.09.1963

3.
4.
5.

Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
25.06.1992
дипломиран
професор по
ориенталистика
магистер по
04.07.1997
филолошки науки
доктор на
филолошки науки

26.11.2007

Институција
Отсек за Ориенталистика при
Филолошкиот Факултет на
Приштинскиот Универзитет
Институт за Општествени Науки
при Универзитетот ''Анкара'' во
Анкара, Р. Турција
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Филолошки Факултет

6.
7.
8.

9.

„Блаже Конески“‐Скопје
Поле
Област
Јазик
Турски јазик
Поле
Област
Јазик
Турски јазик
Звање во кое е избран и област
Доцент (23.06.2008) по предметите фонетика
на турскиот јазик, дијалектологија на турскиот
јазик , историја на турскиот јазик,
лексикологија и фразеологија на турскиот јазик
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фонетика на турскиот јазик 1,2
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
(мајчин)
Катедра за Турски јазик и книжевност
2.
Фонетика на турскиот јазик 1,2
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
(немајчин)
Катедра за Турски јазик и книжевност
3.
Дијалектологија на турскиот јазик
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
1,2
Катедра за Турски јазик и книжевност
4.
Историја на турскиот јазик 1,2
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
Катедра за Турски јазик и книжевност
5.
Османско турски јазик 1,2 (мајчин)
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
Катедра за Турски јазик и книжевност
6.
Османско турски јазик 1,2
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
(немајчин)
Катедра за Турски јазик и книжевност
7.
Османско турски јазик 3,4
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
Катедра за Турски јазик и книжевност
8.
Лексикологија и фразеологија на
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
турскиот јазик
Катедра за Турски јазик и книжевност
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Дијалектологија на турскиот јазик
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
Катедра за Турски јазик и книжевност
2.
Историја на турскиот јазик
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
Катедра за Турски јазик и книжевност
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фонетика и фонологија на турскиот Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
јазик
Катедра за Турски јазик и книжевност
2.
Историски развој на турскиот јазик
Филолошки Факултет „Блаже Конески“‐ Скопје,
Катедра за Турски јазик и книжевност
3.
4.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор
Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое
е избран и во која област

Подрачје
Филолошки науки
Подрачје
Филолошки науки
Институција
Филолошки
факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

10.

5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Доц. Д‐р Назим
„A Short Overview Of
Ибрахим
The Yoruks In
Macedonia”

10.2

10.3

10.4

2.

Доц. Д‐р Назим
Ибрахим

3.

Доц. Д‐р Назим
Ибрахим

4.

Доц. Д‐р Назим
Ибрахим

Издавач/година

Hikmet (İlmi Araştırma Dergisi –
Journal Of Scientific Research ), Yıl: 5,
Sayı: 9, Haziran 2007/1, ADEKSAM,
Gostivar ‐ Makedonya.
„Турскиот говор во
Годишен Зборник на Филолошки
валандовско”
Факултет “Блаже Конески“ на
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ ‐ Скопје, Книга: 35, стр. 401
‐ 414, Скопје, 2009 година.
„Вокалната хармонија Годишен Зборник на Филолошки
во турскиот говор во
Факултет “Блаже Конески“ на
Валандовско“
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ ‐ Скопје, Книга: 36, стр. 173
‐ 181, Скопје, 2010 година.
Hikmet (İlmi Araştırma Dergisi –
“Vrapçişte ve Çevresi
Journal Of Scientific Research ), Yıl: 8,
Türk Ağzında Ünlü
Sayı: 16, Kasım 2010/2, ADEKSAM,
Uyumu”
Gostivar ‐ Makedonya, s. 37 ‐ 46.

5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Министерство за наука на Р.
1.
Раководител: Проф. д‐ Гатанките,
Македонија, Скопје, од 1998 година.
текерлемињата и
р Хамди Хасан,
народните приказни
соработник: м‐р
на турската
Назим Ибрахим
националност во
Македонија
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
7
11.2 Магистерски работи
0
11.3 Докторски дисертации
0
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Hikmet (İlmi Araştırma Dergisi –
1.
Доц. Д‐р Назим
„A Short Overview Of
Ибрахим
The Yoruks In
Journal Of Scientific Research ), Yıl: 5,
Macedonia”
Sayı: 9, Haziran 2007/1, ADEKSAM,
Gostivar ‐ Makedonya.
Hikmet (İlmi Araştırma Dergisi –
2.
Доц. Д‐р Назим
“Vrapçişte ve Çevresi
Journal Of Scientific Research ), Yıl: 8,
Ибрахим
Türk Ağzında Ünlü
Sayı: 16, Kasım 2010/2, ADEKSAM,
Uyumu”
Gostivar ‐ Makedonya, s. 37 ‐ 46.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
13. Меѓународен симпозиум на
1.
Доц. д‐р Назим
“Краток осврт кон
турската народна култура, 12 Мај,
Ибрахим
Јуруците во Р.
Скопје 2008 г.
Македонија”
VI. Меѓународен конгрес на
2.
Доц. д‐р Назим
“Деривативните
Ибрахим
наставки во турскоит турскиот јазик, 20‐25 Октомври,
говор во валандовско Анкара 2008 г.
(Македонија)”
3.
Доц. д‐р Назим
“Акцентот во
16. Меѓународен симпозиум на
Ибрахим
турскоит говор во
турската народна култура, 9 Мај,
валандовско ”
Скопје 2011 г.
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се

Октај Ахмед
24.11.1967
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
доктор на
2005

Институција
Филолошки факултет „Блаже

стекнал со научен степен

6.
7.
8.

9.

филолошки науки
Конески“ ‐ Скопје
магистер по
2001
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ ‐ Скопје
1993
Филолошки факултет „Блаже
дипломиран
Конески“ ‐ Скопје
професор по
турски јазик и
книжевност
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
јазик
турски јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
јазик
турски јазик
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
вонреден професор по предметите
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
морфологија на турски јазик и синтакса на
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје турски јазик
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Морфологија на турски јазик 1
Турски јазик и книжевност, Филолошки
(мајчин)
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
Морфологија на турски јазик 1
Турски јазик и книжевност, Филолошки
(немајчин)
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
Морфологија на турски јазик 2
Турски јазик и книжевност, Филолошки
(мајчин)
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
4.
Морфологија на турски јазик 2
Турски јазик и книжевност, Филолошки
(немајчин)
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
5.
Морфологија на турски јазик 3
Турски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
6.
Морфологија на турски јазик 4
Турски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
7.
Синтакса на турски јазик 1
Турски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
8.
Синтакса на турски јазик 2
Турски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Граматика на турскиот јазик
Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
2.
Современ турски јазик
Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
3.
Лингвостилистика на турскиот јазик Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број

1.
2.
3.
4.
5.
10.

Деривативна морфологија на
турскиот јазик
Корпус базирани истражувања на
турскиот јазик
Морфосинтакса на турскиот јазик
Состојбите во современата турска
лингвистика
Туркологијата во западните земји

Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Ahmed, Oktay
Review of Turkish Null Journal of Turkish Linguistics, Vol. 2,
Morphemes
No. 1, 142‐154, Skopje, 2008.
2.
Ahmed, Oktay
Güneybatı Makedonya III. Büyük Türk Dil Kurultayı (25‐28
Eylül 2008) Bildiri Kitabı, 405‐412,
Türk Ağızlarında
Çekimsiz Fiillere Genel Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları,
KKTC, 2008.
Bir Bakış
Türkçenin Balkan Dillerine Etkisi –
3.
Ahmed, Oktay
1875’te Türkçenin
Bildiri Kitabı, Filoloji Fakültesi – TİKA –
Makedoncaya Olan
MATÜSİTEB, Üsküp, 2009.
Etkisi: G. Pulevski’nin
‘Üç Dilli Sözlük’ü”
4.
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Скопје: Филолошки факултет „Блаже
1.
Ахмед, Октај
Вовед во
Конески“ ‐ Скопје
морфологија на
турскиот јазик
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Британски совет ‐ Скопје, 2011.
1.
Алексова, Гордана и
İlk, Orta ve Yüksek
др.
Öğretim
Öğretmenlerine İkinci
Dil Öğretimi El Kitabı,

Britanya Konseyi ‐
Makedonya (British
Council ‐ Macedonia),
Üsküp, 2011 [115
sayfa]. (Превод на
прирачникот
„Прирачник за
наставата по
немајчин јазик, за
наставниците во
основното, средното
и високото
образование“)

11.

12.

2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
4
11.2 Магистерски работи
1
11.3 Докторски дисертации
0
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Ирина Бабамова
06.04.1969
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1990
Стекнување
диплома за
професор по
француски јазик и
книжевност и
дипломиран
филолог‐
преведувач по
1996
француски јазик

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Уверение за
завршени студии
за
Доквалификација‐
македонски јазик
како втор главен
предмет
Диплома за
завршени
постдипломски
студии и одбранет
магистерски труд
Одбрана на
докторска
дисертација и
стекнување титула
доктор по
филолошки науки
Подрачје
филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии

9.

1999

Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

2006

Филолошки факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

Поле
Област
контрастивна граматика;
наука за
традуктологија
јазик
(француски
јазик)
Поле
Област
контрастивна граматика;
наука за
традуктологија
јазик
(француски
јазик)
Звање во кое е избран и област
вонреден професор

9.1

9.2

9.3

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Катедра за романски јазици и книжевности,
1.
Контрастивна граматика на
(Група француски јазик и книжевност)
францускиот и на македонскиот
јазик 1,2
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
Теорија на преведувањето и
Катедра за романски јазици и книжевности,
толкувањето 1,2
(Група француски јазик и книжевност),
Катедра за преведување и толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
Преведување од француски на
Катедра за романски јазици и книжевности,
македонски јазик 1,2,3,4
(Група француски јазик и книжевност),
Катедра за преведување и толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
4.
Зборообразувањето во францускиот Катедра за романски јазици и книжевности,
јазик
(Група француски јазик и книжевност),
Катедра за преведување и толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
5.
Деловен француски јазик
Катедра за романски јазици и книжевности,
(Група француски јазик и книжевност),
Катедра за преведување и толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
6.
Преведување филмови од
Катедра за романски јазици и книжевности,
француски на македонски јазик
(Група француски јазик и книжевност),
Катедра за преведување и толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
7.
8.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Современи преведувачки теории
Постдипломски студии , наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
Француско‐македонски
Постдипломски студии , наука за јазикот
контрастивни теми: францускиот
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
глагол Faire
3.
Француски деловен јазик
Француско‐македонски магистерски студии за
Јазици, бизнис и меѓународна трговија, во
соработка помеѓу Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ ‐ Скопје и Универзитетот во
Орлеан, Франција
4.
5.
6.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Деривациски модели во
Романистика (Група француски јазик)
францускиот јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
3.

10.

4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет „Блаже
1.
Ирина Бабамова
Фактитивноста во
Конески“ ‐ Скопје , 2010
францускиот и во
македонскиот јазик
(монографија)
2.
Ирина Бабамова
Парасинтетската
Филолошки факултет „Блаже
деривација во
Конески“ ‐ Скопје ,
францускиот и во
македонскиот јазик
(монографија во
печат)
3.
Irina Babamova
‘’La traduction en tant Paris : Editions des archives
contemporaines, 2010, 79‐85.
que paradigme du
dialogue intreculturel:
le cas franco‐
macedonien’’ во
IMPLICITES,
STEREOTYPES,
IMAGINAIRES.
Скопје, Филолошки факултет „Блаже
4.
Бабамова Ирина
„Интерпретативната
Конески“ 2007, 27‐34
теорија на
преведувањето“ во
Преведувањето од
француски на
македонски јазик и
обратно
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
INALCO, Париз, 2009‐...
Меѓународен
1.
Ирина Бабамова
истражувачки проект:
(соработник во
L'histoire de la
меѓународен проект)
traduction en Europe
médiane
Институтот за македонска
Интеркултурна
2.
Ирина Бабамова
литература, Скопје, 2010‐...
историја на
(соработник во
национален проект на македонската
литература
Институтот за
(соработка во делот
македонска
на франкофонско‐
литература)
македонските
преведувачки
контакти)
Проектот е резултат на соработката
Обука на
3.
Ирина Бабамова
помеѓу ЗПФРМ и Регионалниот
професорите по
(раководител на
франкофонски центар за централна
француски јазик
меѓународен проект)

преку дисеминација
на обуките следени
во CREFECO во
2010/2011г.

11.

12.

и источна Европа (CREFECO) во
Софија, Бугарија и е реализиран на
Филолошкиот факултет„Блаже
Конески“ во Скопје од 22‐26 август
2011г.

4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Алабама сонг
„Детска радост“ Скопје, 2008
1.
Ален Лероа (превод
од француски јазик
Ирина Бабамова)
„Детска радост“ Скопје, 2010
2.
Мари Ндиај(превод од Три силни жени
француски јазик
Ирина Бабамова)
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Бабамова, Ирина.
„Преводи на
Годишен зборник. – Скопје:
македонски
Филолошкиот факултет„Блаже
книжевни дела во
Конески“, кн.36, 2010, стр. 345‐353.
франкофонскиот
простор (1990‐2010)“.
2.
Бабамова Ирина
Контактот на јазиците Зборникот од научниот собир
и преведувањето
Јазиците во контакт некогаш и денес
одржан на 4 и 5 април 2007 г.‐
Скопје: Институт за македонски
јазик Крсте Мисирков, Скопје, 2008,
кн. 16, стр.32‐37.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
3
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Irina Babamova
‘’La traduction en tant Paris : Editions des archives
contemporaines, 2010, 79‐85.
que paradigme du
dialogue intreculturel:
le cas franco‐
macedonien’’ во
IMPLICITES,

STEREOTYPES,
IMAGINAIRES.

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Le français de demain : enjeux
1.
Irina Babamova
L’acquisition de
éducatifs et professionnels, одржан
l’emploi des
prépositions françaises во Софија од 28‐30 октомври 2010г.
par les apprenants
mecédoniens : le cas
de la préposition à
IV Меѓународен конгрес на
2.
Irina Babamova
De l’Afrique à la
REELC/ENCLS со наслов Déplacements
Macédoine via la
littéraires, одржан од 1‐3 септември
traduction de l’œuvre
2011г. во Охрид
de Marie N’Diaye.
II Меѓународен конгрес на
3.
Irina Babamova
L’Association des
professeurs de français Меѓународната федерација на
професорите по француски јазик
de la république de
Macédoine : acteur de (FIPF) одржан од 8‐10 септември
2011г. во Прага
l’innovation dans la
prommotion du
français.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Маргарита Велевска
07.12.1956
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
високо
1979
магистерски
1989
студии
докторски студии 2001

Институција
Филолошки факултет, Скопје
Филолошки факултет, Белград
(Србија)
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Морфосинтакса на францускиот
Француски јазик и книжевност/ Филолошки
јазик 1 и 2
факултет „Б. Конески“
2.
Синтакса на францускиот јазик 1 и 2 Француски јазик и книжевност/ Филолошки
факултет „Б. Конески“
3.
Симултано толкување од француски Француски јазик и книжевност/ Филолошки
на македонски јазик 1, 2, 3, 4
факултет „Б. Конески“
4.
Француски јазик 1 и 2 (Граматика)
Преведување и толкување/ Филолошки
факултет „Б. Конески“
5.
Симултано толкување од француски Преведување и толкување/ Филолошки
на македонски јазик 1, 2, 3, 4
факултет „Б. Конески“
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Модалноста во францускиот
Наука за јазикот/ Француски јазик/ Филолошки
јазик
факултет „Б. Конески“
2.
Деловен француски јазик 3 и 4
Јазици, бизнис и меѓународна трговија
Филолошки факултет „Б. Конески“ во
соработка со Универзитетот во Орлеан
(Франција)
3.
Симултано толкување од француски Конференциско толкување / Филолошки
на македонски јазик 1 и 2
факултет „Б. Конески“ во соработка со
Генералниот директорат на Европската
комисија во Брисел (Белгија)
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Конструкции со инфинитив и
Наука за јазикот/ Француски јазик/ Филолошки
партицип во францускиот јазик
факултет „Блаже Конески“ Скопје
2.
3.

9.

Поле
Област
наука за
граматика
јазик
Поле
Област
наука за
граматика
јазик
Звање во кое е избран и област
редовен професор

10.

4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Маргарита Велевска
„Преводни
еквиваленти на некои
конструкции со
нелични глаголски
форми од француски
јазик на македонски“
2.

Маргарита Велевска

3.

Маргарита Велевска

4.

Маргарита Велевска,
Мира Трајкова

XXXIII Научна конференција на XXXIX
Меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и
култура (Охрид, 28‐29.08.2006),
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, 2007, 7‐11
Годишен зборник, книга 35,
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, 2009, 25‐36

Годишен зборник, книга 36,
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, 2010, 73‐80
Годишен зборник, книга 37,
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, 2011, 145‐152

XXXVII Научна конференција на
Меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и
култура (Охрид, 15‐16 јули 2010),
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, 2011, 65‐74
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Организирање на
1.
Маргарита Велевска,
Филолошки факултет „Блаже
Звонко Никодиновски, магистерски студии
Конески“ од Скопје и Универзитет во
по Јазици, бизнис и
Мира Трајкова
меѓународна трговија Орлеан, Франција
Министерство за образование и
2.
Маргарита Велевска и Национална
други
програма за развој на наука на РМ
образованието во РМ
(2005‐2015), Европско
јазично портфолио
Министерство за образование и
3.
Маргарита Велевска и Државна матура за
други
предметот француски наука на Република Македонија,
Биро за развој на образованието,
јазик (од 2007)
Скопје
5.

10.2

„Идентификување и
реализирање на
компаративните
реченици во системот
на зависносложените
во францускиот
јазик“
„Дел од системот
компаративни
реченици воведени
со le même ... quе, le
même ... qui“
„Нова ортографија во
францускиот јазик:
особености и место
во наставата по
француски јазик“
Класификација на
конекторите –
македонскиот
наспроти
францускиот јазик

Издавач/година

Маргарита Велевска

4.

5.

10.3

10.4

Маргарита Велевска и
други (Катедра за
романски јазици и
кножевности,
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ од
Скопје)
Margarita Velevska,
Mira Trajkova

Иновативни
методологии и
практики во
дидактиката по
француски јазик
MEPRID‐FLE, BECO,
AUF
Ingenerie de la
formation

Универзитет во Крајова (Романија),
Филолошки факултет „Б. Конески“
во Скопје (во рамките на
Универзитетската агенција за
франкофонија), 2011

CREFECO, Agence universitaire de la
Francophonie, Faculte de philologie
"B. Koneski", ZPFRM (Sofia‐Skopje,
2010‐2011)

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет „Блаже
1.
Маргарита Велевска
Инфинитивните
Конески“, Универзитет „Св.
конструкции во
Кирил и Методиј“, Скопје, 2009.
францускиот јазик и
нивните еквиваленти
во македонскиот
јазик
2.
Маргарита Велевска
Компаративниот
Филолошки факултет
систем во
„Блаже Конески“, Универзитет „Св.
современиот
Кирил и Методиј“, Скопје, (во печат).
француски јазик
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Colloque international "Le français de
1.
Margarita Velevska
L'enseignement du
demain: enjeux éducatif et
français dans le
professionnels" (Sofia, 28‐30 octobre
supérieur: état des
2010), Bulgarie, 368‐373
lieux et perspectives
(http://crefeco.org/fr_version/pages/8
@velevska.pdf)
Научен собир „Францускиот јазик и
2.
Маргарита Велевска
Постдипломски и
литература во образовниот систем
докторски студии
на Република Македонија: состојби
по/на француски
и перспективи“, Филолошки
јазик на
факултет „Б. Конески“ и Здружение
Филолошкиот
факултет „Б. Конески“ на професорите по француски јазик
на РМ (12‐13.11.2010), Скопје (во
печат)
Revue internationale d'Etudes en
3.
Margarita Velevska,
Master Langues,
Langues Modernes Appliquées, Sup.
Radica Nikodinovska
Affaires et Commerce
au n. 4/2011, Actès du Congrès
International à
l'Université "Sts. Cyrille international ANLEA‐AILEA (3‐5 juin
2011), Faculté des Lettres, Université
et Méthode" de
Babes‐Bolyai Cluj‐Napoca, 2011, 52‐56
Skopje(R. de
Macédoine), Faculté
de Philologie "B.

4.

11.

12.

Margarita Velevska

Koneski" et Université
d'Orléans (France)
L'avenir et les atouts
du français en
Macédoine

XXème Assemblée régionale Europe
Skopje, MACEDOINE
(22‐26 octobre 2007), Skopje

5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
4
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Revue internationale d'Etudes en
1.
Margarita Velevska,
Master Langues,
Langues Modernes Appliquées, Sup.
Radica Nikodinovska
Affaires et Commerce
au n. 4/2011, Actès du Congrès
International à
l'Université "Sts. Cyrille international ANLEA‐AILEA (3‐5 juin
2011), Faculté des Lettres, Université
et Méthode" de
Skopje(R. de
Babes‐Bolyai Cluj‐Napoca, 2011, 52‐56
Macédoine), Faculté
de Philologie "B.
Koneski" et Université
d'Orléans (France)
XXXVII Научна конференција на
2.
Margarita Velevska
Класификација на
Меѓународен семинар за
конекторите ‐
македонски јазик, литература и
македонскиот
култура (Охрид, 15‐16 јули 2010),
наспроти
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
францускиот јазик
Скопје, 2011, 65‐74
Colloque international "Le français de
3.
Margarita Velevska
L'enseignement du
demain: enjeux éducatif et
français dans le
professionnels" (Sofia, 28‐30 octobre
supérieur: état des
2010), CREFECO, Agence Universitaire
lieux et perspectives
de la Francophonie, 2010, 368‐373
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Маргарита Велевска
L’enseignement du
Меѓународна конференција под

français dans
le supérieur : état des
lieux et perspectives

1.
2.
3.
4.
5.

2.

Маргарита Велевска

L’enseignement du
français: des défis en
continuité

3.

Маргарита Велевска

L’atténuation en
français et ses
corrélatifs en
macédonien

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Мира Трајкова
13.12.1962
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

доктор по
филолошки науки
Подрачје
Филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Филологија

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое
е избран и во која област

Институција
Филолошки
факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје

2004
Поле
наука за
јазик
Поле
наука за
јазик

наслов "Le français de demain: enjeux
éducatif et professionnels",
Регионален франкофонски центар за
централна и источна Европа
(CREFECO), Меѓународна
организација за Франкофонија,
Софија (Бугарија), 28‐30.10.2010
II Европски конгрес на
Меѓународната федерација на
професори по француски јазик,
(2ème Congrés européen de la
Fédération Internationale des
Professeurs de Français), Прага
(Чешка), 8‐11.09.2011
Меѓународен симпозиум во
организација на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“, Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“, Скопје,
под наслов „Францускиот јазик,
книжевност и култура во
франкофонски контекст“, 12‐
13.12.2011 г.

Институција

Филолошки
факултет„Б.Конески“ Скопје
Област
Методика на наставата по
француски јазик
Област
Методика на наставата по
француски јазик

Звање во кое е избран и област
вонреден професор,
методика на наставата по француски јазик ,
граматика на францускиот јазик

9.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фонетика на францускиот јазик
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
2.
Методика на наставата по
Француски јазик и книжевност, Филолошки
француски јазик 1
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
3.
Методика на наставата по
Француски јазик и книжевност, Филолошки
француски јазик 2
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
4.
Методика ‐ практична подготовка за Француски јазик и книжевност, Филолошки
наставата по француски јазик 1
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
5.
Методика ‐ практична подготовка за Француски јазик и книжевност, Филолошки
наставата по француски јазик 2
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
6.
Корективна фонетика на
Француски јазик и книжевност, Филолошки
францускиот јазик
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Интеркултуралност во наставата по
Студиска програма за наука за јазикот, модул
француски јазик
Романистика, Филолошки факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
2.
Интеркултуралност во
Студиска програма Јазици, бизнис и
комуникацијата
меѓународна трговија, насока Книжевности,
јазици и лингвистика, Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје, во соработка со
Универзитетот во Орлеан, Франција
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Студиска програма за наука за јазикот, модул
1.
Анализа и изработка на педагошки
Романистика, Филолошки факултет „Блаже
материјали за наставата по
Конески„ – Скопје
француски јазик
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Зборник на трудови од собирот
1.
Мира Трајкова
L`approche
Францускиот јазик и литература во
actionnelle: mérite‐t‐
образовниот
elle l`attention des

10.2

систем на Р. Македонија:
enseignants de
состојби и перспективи (во печат)
français langue
étrangère?
Јубиларен годишен зборник на
2.
Мира Трајкова
L`interculturel dans le
Филолошкиот факултет „Б.Конески“,
Cadre européen
commun de référence бр 32
pour les langues
Годишен зборник на Филолошкиот
3.
Мира Трајкова
Мултимедијалните
средства во наставата факултет „Б.Конески“, бр 34
по француски јазик
Годишен зборник на Филолошкиот
4.
Мира Трајкова
Културолошките
факултет „Б.Конески“, бр 35
содржини во
учебниците за
настава по француски
јазик
Литературен збор бр.1‐3, 2005
5.
Мира Трајкова
Невербалните
елементи на часот по
француски јазик од
интеркултурна
перспектива
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2009‐2010
1.
Државниот испитен
Државна матура
центар
(Државна матурска
предметна комисија
по француски јазик)
2007‐2008
2.
Биро за развој на
Стручен тим за
образованието
изработка на
наставни програми
по француски јазик за
VI, VI, VIII , IX
одделение
2010
3.
Британски совет,
Утврдување на
Скопје
методологија за
изучување втор јазик
2011
4.
Европскиот центар за „Emploi du Portfolio
européen des langues
модерни јазици во
(PEL) à l'échelle de
Грац (CELV), Австрија
l'établissement
scolaire“ (ELP‐WSU)
2011‐2013
„Иновативни
5.
Универзитет во
методологии и
Крајова,Романија
(Бирото за Централна практики во
дидактиката по
и источна Европа
францускиот како
(BECO) при
странски јазик
Универзитетската
MEPRID ‐ FLE“
франкофонска
агенција (AUF).
Мира Трајкова:
научно ко‐одговорно
лице за проектот во

име на ФЛФ
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет„Блаже
1.
Мира Трајкова
Интеркултурниот
Конески“ Скопје, 2011
приод во наставата
по француски јазик
British Council, 2010
2.
група автори
Прирачник за
наставата по
немајчин јазик
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Годишен зборник на Филолошкиот
1.
Мира Трајкова,
Нова ортографија во
факултет „Б.Конески“, бр.37,
Маргарита Велевска
францускиот јазик :
2011
особености и место
во наставата по
француски како
странски јазик
2.
Мира Трајкова,
Di alcune abbreviazioni Зборник на трудови од меѓународен
научен собир по повод 50 години
Александра Саржоска nell`italiano, nel
италијански студии на Филолошкиот
francese e nel
факултет „Б.Конески“, во печат
macedone
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
9
11.2 Магистерски работи
1
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Меѓународни тематски зборник
1.
Мира Трајкова
Интеркултурна
радова „Ставови промјена‐промјена
перспектива у
ставова“, Универзитет Црне Горе,
настави страних
Филозофски факултет Никшиќ, 2011
језика
Зборник на трудови од
2.
Мира Трајкова
Les stratégies
меѓународниот собир
d`аpprentissаge ‐ un
Langue, littérature et culture
des moyens pour
françaises en contexte francophone,
dévélopper
Skopje,12‐13.12. 2011 (во печат)
l`autonomie de
l`apprenant
3.
4.
5.
10.3

11.

12.

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
„Ставови промјена‐промјена
1.
Мира Трајкова
Интеркултурна
ставова“, Филозофски факултет
перспектива у
Никшиќ, 2010
настави страних
језика
„Филолошка истраживања данас.“
2.
Мира Трајкова
Француски
фразеолошки изрази Филолошки факултет Универзитета у
Београду, 2010
кои во својот состав
содржат броеви и
нивните еквиваленти
во македонскиот и во
српскиот јазик
Втор Европски конгрес на
3.
Мира Трајкова
Des activités pour
Здружението на професорите по
développer la
француски јазик, Прага, Р.Чешка,
compétence
2011
interculturelle dans la
classe de FLE

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Мирјана АЛЕКСОСКА‐ЧКАТРОСКА
16.03.1967
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1991
Дипломиран
професор по
француски јазик и

Институција
Филолошки факултет “Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Универзитет “Св. Кирил и

книжевност со
англиски јазик и
книжевност (VII/1)
Магистер по
филолошки науки

Доктор по
филолошки науки

6.

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Филологија

Методиј“ ‐ Скопје

1995

2005

Универзитет “Нова Сорбона
Париз III“ ‐ Париз
Université de la Sorbonne
Nouvelle Paris III ‐ Paris
Филолошки факултет “Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Универзитет “Св. Кирил и
Методиј“ ‐ Скопје
Област
Лексикологија / Заемки

Поле
Наука за
јазик
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Филологија
Наука за
Романистика / Лексикологија /
јазик
Заемки
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
вонреден професор по предметите Историја
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
на француски јазик со историска граматика,
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје Граматика на современиот француски јазик,
Консекутивно и симултано толкување од
француски на македонски и од македонски на
француски јазик
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Историја на францускиот јазик со
Француски јазик и книжевност, Филолошки
историска граматика (краток
факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
преглед)
2.
Карактеристики на француската
Француски јазик и книжевност, Филолошки
лексика
факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
Заемките во францускиот јазик
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
4.
Консекутивно толкување од
Француски јазик и книжевност, Филолошки
француски на македонски и од
факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
македонски на француски јазик 1 и
Катедра за преведување и толкување,
2
Филолошки факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
5.
Симултано толкување од француски Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
на македонски и од македонски на
Катедра за преведување и толкување,
француски јазик 1 и 2
Филолошки факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
6.
Романизмите во македонскиот јазик Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
7.
Подготовка за преведување и
Катедра за преведување и толкување,
толкување (француски)
Филолошки факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
8.
Двонасочно толкување (француски
Катедра за преведување и толкување,
Филолошки факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
јазик)
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

Ред.
број
1.

2.

3.

4.

10.

Наслов на предметот

Студиска програма/институција

Текстот како јазична и смисловна
единица

Магистерски студии ‐ Наука за јазик,
Филолошки факултет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
‐ Скопје
Магистерски студии по конференциско
толкување, Филолошки факултет “Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Магистерски студии по конференциско
толкување, Филолошки факултет “Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Магистерски студии “Јазик, бизнис и
меѓународна трговија“, Филолошки факултет
“Блаже Конески“ ‐ Скопје

Конференциско консекутивно
толкување и техники на бележење
(Б/В) (француски)
Конференциско симултано
толкување (Б/В) (француски)
Деловен француски јазик

5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Аргото и францускиот говорен јазик Наука за јазик, Романистика, Филолошки
факлутет “Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Годишен зборник на Филолошкиот
1.
Мирјана Алексоска‐
L'emprunt considéré
факултет “Блаже Конески“, Кн. 34,
Чкатроска
en tant que
Скопје, 2008, 441‐447
néologisme
In Zybatow, Lew / Petrova, Alena /
2.
Mirjana Aleksoska‐
Quelles séquences
Ustaszewski, Michael (eds.) (2012) :
Chkatroska
discursives pour quel
Translationswissenschaft : alte und
degré de progression
neue Arten der Translation in Theorie
lors de la formation
und Praxis. Frankfurt am Main u.a. :
des interprètes de
conférence (во печат) Peter Lang.
3.
Mirjana Aleksoska‐
Essai de méthodologie Translationes, No 3/2011 ‐
(In)Traductabilité des noms propres,
Chkatroska
pour le traitement
Editura Universităţii de Vest, Centre
lexicographique
d’études ISTTRAROM‐TANSLATIONES,
français‐macédonien
Responsable du numéro : Georgiana
du nom propre
Lungu‐Badea et Alina Pelea, Timişoara,
employé
2011, 103‐120
figurativement
4.
Мирјана Алексоска‐
Зборообразување во Јубиларен годишен зборник на
Чкатроска
македонскиот јазик
Филолошкиот факултет “Блаже
врз основа на заемки Конески“, бр. 32, 2006, 13‐31
од француско
потекло
5.
Mirjana Aleksoska‐
De l'utilité de maîtriser Годишен зборник на Филолошкиот

факултет “Блаже Конески“, Книга 37,
les constituants des
Скопје, год. 2011, 193‐208.
unités textuelles pour
un meilleur traitement
de l'information en
interprétation de
conférence
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2006
Project PACE II,
1.
European Agency for
Reconstruction c/o The Macedonia
04MAC01/01/001
British Council
EuropeAid/120151/D/
SV/MK, Training for
Category II Civil
Servants (Translators
and Non‐Majority
Groups) K
2.
Александра Саржоска Меѓународен проект 2007
Italianismi nel mondo,
Мирјана Алексоска‐
Dizionario degli
Чкатроска
italianismi, a cura di
(попишување на
Luca Serianni, UTET,
италијанизмите во
Italia
македонскиот јазик)
2011
Projet de formation
3.
Organisation
des enseignants de
Internationale de la
français par la
Francophonie (OIF),
démultiplication des
Association de
professeurs de français formations organisées
par le CREFECO en
de la République de
2010/2011
Macédoine, Centre
régional francophone
pour l'Europe centrale
et orientale (CREFECO)
(учесник во
реализацијата на
проектот ‐ обучувач)
Правен факултет “Јустинијан Први“ ‐
Авторско право и
4.
Поленак‐Аќимовска,
Скопје, Центар за образование на
сродни права ‐
M., Дабовиќ‐
речник на термини, E интелектуална сопственост (CIPE),
Анастасовска, J.,
drejta e autorit ‐ fjalor Скопје 2007, 181 (Темпус заеднични
Наумовски, В.,
terminesh, Copyright ‐ европски проект : “Кон ЕУ стандарди
Здравева, Н.,
glossary of terms, Droit за авторско право и сродни права“
Гавриловиќ, Н.
d'auteur ‐ glossaire des (TEMPUS JEP 19076‐2004)
(Мирјана Алексоска – termes
Чкатроска : учество во
подготовката на
француската верзија.
Види предговор )
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
Chkatroska

10.2

10.3

број
1.

2.

Мирјана Алексоска‐
Чкатроска

Поленак‐Аќимовска,
M., Дабовиќ‐
Анастасовска, J.,
Наумовски, В.,
Здравева, Н.,
Гавриловиќ, Н.
(Мирјана Алексоска –
Чкатроска : учество во
подготовката на
француската верзија.
Види предговор )

10.4

Романизмите во
македонскиот јазик,
Прилог кон
етимолошките
истражувања за
македонскиот јазик
Авторско право и
сродни права ‐
речник на термини, E
drejta e autorit ‐ fjalor
terminesh, Copyright ‐
glossary of terms, Droit
d'auteur ‐ glossaire des
termes

Универзитет “Св. Кирил и Методиј“‐
Скопје, Филолошки факултет “Блаже
Конески“ ‐ Скопје, 2010

Правен факултет “Јустинијан Први“ ‐
Скопје, Центар за образование на
интелектуална сопственост (CIPE),
Скопје 2007, 181 (Темпус заеднични
европски проект : “Кон ЕУ стандарди
за авторско право и сродни права“
(TEMPUS JEP 19076‐2004)

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Мирјана Алексоска‐
L'intercompréhension Годишен зборник на филолошкиот
факултет “Блаже Конески“, Кн. 36,
Чкатроска
entre langues
Скопје, 2010, 13‐33
apparentées et non‐
apparentées : une
nouvelle perspective
pour la langue
française en
République de
Macédoine
Colloque international "Langue,
2.
Мирјана Алексоска‐
La langue française :
Littérature et Culture françaises en
Чкатроска
une autre manière de
contexte francophone", Département
faire valoir sa propre
de langues et littératures romanes,
langue et sa propre
Faculté de philologie "Blaze Koneski",
culture au XXI siècle
12‐13.12.2011, Skopje
(во печат)
Акти на Меѓународниот научен
3.
Мирјана Алексоска‐
Француските заемки
собир “Блаже Конески“
Чкатроска
во Речникот на
македонскиот јазик, литература и
македонскиот јазик
култура, Филолошки факултет
на Блаже Конески и
во Толковниот речник “Блаже Конески“, Скопје, 15‐
16.12.2011.
на македонскиот
јазик“ (во печат)
Научниот собир Науката за
4.
Мирјана Алексоска‐
За неколку
Чкатроска
размислувања околу македонскиот јазик – Состојби и
перспективи ‐, сесијата на тема
изработката на
Етимолошки речник на
етимолошки речник
македонскиот јазик, Македонската
на македонскиот

јазик

5.

11.

12.

Мирјана Алексоска‐
Чкатроска

академија на науките и уметностите
(МАНУ), Истражувачки центар за
ареална лингвистика, 18‐19 .04. 2011
Јубиларен годишен зборник на
Филолошкиот факултет “Блаже
Конески“ бр. 32, 2006, 427‐432.

Романизмите во
македонскиот јазик,
Резиме на докторска
дисертација
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
14
11.2 Магистерски работи
0
11.3 Докторски дисертации
0
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Mirjana Aleksoska‐
Essai de méthodologie Translationes, No 3/2011 ‐
(In)Traductabilité des noms propres,
Chkatroska
pour le traitement
Editura Universităţii de Vest, Centre
lexicographique
d’études ISTTRAROM‐TANSLATIONES,
français‐macédonien
Responsable du numéro : Georgiana
du nom propre
Lungu‐Badea et Alina Pelea, Timişoara,
employé
2011, 103‐120
figurativement
In Zybatow, Lew / Petrova, Alena /
2.
Mirjana Aleksoska‐
Quelles séquences
Ustaszewski, Michael (eds.) (2012) :
Chkatroska
discursives pour quel
Translationswissenschaft : alte und
degré de progression
neue Arten der Translation in Theorie
lors de la formation
und Praxis. Frankfurt am Main u.a. :
des interprètes de
conférence (во печат) Peter Lang.
Аctes du Deuxième Congrès européen
3.
Mirjana Aleksoska‐
La promotion de la
de la FIPF ‐ Prague 2011, 08‐
Chkatroska
langue française et
10.09.2011, Vers l’éducation
l’intercompréhension
plurilingue en Europe avec le français.
entre langues : le cas
des emprunts lexicaux De la diversité à la synergie
(во печат)
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Mirjana Aleksoska‐
La promotion de la
Deuxième Congrès européen de la
Chkatroska
langue française et
FIPF‐ Prague 2011, Vers l’éducation

2.

Mirjana Aleksoska‐
Chkatroska

3.

Mirjana Aleksoska‐
Chkatroska,
Vessela Guenova,
Mirela Kumbaro,
Ludmila Zbant

l’intercompréhension
entre langues : le cas
des emprunts lexicaux
(во печат)
Quelles séquences
discursives pour quel
degré de progression
lors de la formation
des interprètes de
conférence (во печат)

plurilingue en Europe avec le français.
De la diversité à la synergie, 08‐
10.09.2011, Prague

First International Conference on
Translation and Interpreting Studies
TRANSLATA 2011 : "Translation and
Interpreting Research : Yesterday –
Today – Tomorrow", 12‐14.05.2011,
Innsbruck, organized by the Institut for
Transaltion Studies, at the Leopold
Franzens University in Innsbruck,
Austria.
Séminaire régional, Utilité et
La formation des
traducteurs/interprète professionalisation du français,
"Atelier interactif : le français ‐ langue
s et la place de la
de l'Europe : quels débouchés?, OIF ‐
langue française
и
CREFECO, Sofia, 27‐28 octobre 2011,
Les débouchés locaux / Sofia
régionaux /
internationaux pour les
traducteurs /
interprètes

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Никодиновска Радица
14.02.1956
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1978
Проф.по
француски јазик и
книжевност со
италијански јазик
и книжевност
Магистер по
2003
филолошки науки
Доктор по
2006
филолошки науки
Подрачје
Поле
Подрачје
Лингвистика

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“

Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Област

Поле
Хуманистичк
и науки

Област
Методика на јазик/Теорија на
превод и толкување/
Толкување
Звање во кое е избран и област
Вонреден професор

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методика на наставата по
Италијански јазик и книжевност/Филолошки
италијански јазик 1
факултет „Блаже Конески“
2.
Методика на наставата по
Италијански јазик и книжевност/Филолошки
италијански јазик 2
факултет „Блаже Конески“
3.
Практична подготовка за настава по Италијански јазик и книжевност/Филолошки
италијански јазик 1
факултет „Блаже Конески“
4.
Практична подготовка за настава по Италијански јазик и книжевност/Филолошки
италијански јазик 2
факултет „Блаже Конески“
5.
Теорија на превод и толкување 1
Италијански јазик и книжевност/Филолошки
факултет „Блаже Конески“
6.
Теорија на превод и толкување 2
Италијански јазик и книжевност/Филолошки
факултет „Блаже Конески“
7.
Консекутивно толкување
Италијански јазик и книжевност/Филолошки
факултет „Блаже Конески“
8.
Симултано толкување
Италијански јазик и книжевност/Филолошки
факултет „Блаже Конески“
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција

10.

број
1.

Италијанската фразеологија

2.

Теорија и практика на толкување

3.

Консекутивно и симултано
толкување

Наука за јазикот‐романистика‐
италијанистика‐ФЛФ Блаже Конески‐Скопје
Постдипломски студии по Конференциско
толкување /Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Постдипломски студии по Конференциско
толкување /Филолошки факултет „Блаже
Конески“

4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Дидактика и евалуација на превод
Докторски студии по јазик/Филолошки
факултет „Блаже Конески“
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Università degli studi di Napoli
1.
Nikodinovska Radica
Fraseologia italiana e
macedone a confronto “L’Orientale”, Napoli, 2005, pp. 239‐
246.
: il tallone d’Achille
nell’apprendimento
delle lingue straniere”,
in Studi in onore di
Alexander Wilkon,
Facoltà di Filologia “Blažе Koneski”
2.
Nikodinovska Radica
„La valutazione della
Skopje, Skopje, 2007, pp. 546‐ 551.
traduzione nella
didattica delle lingue
straniere” in Tempo di
incontri, Atti del
Seminario “Темpus”
ЈЕP 18101‐2003
3.

Nikodinovska Radica

4.

Nikodinovska Radica

„Riabilitazione della
traduzione
nell’insegnamento
delle lingue straniere”,
in Stavovi promjena ‐
Promjena stavova
„Il colore ‘nero’ nelle
espressioni
fraseologiche italiane e
mаcedoni”, in Un secol
de italianisticǎ la

Filozofski fakultet, Nikšić, 2011, str.
535‐541.

Editura universitătii din Bucureşti,
Bucureşti, 2011, pp. 495‐501.

Bucureşti
Universita' degli studi di Napoli,
"I colori nelle
Napoli, 2011, pp 109‐116
espressioni
fraseologiche italiane,
slovene e macedoni" in
90 anni dello sloveno
a Napoli
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2010‐2013
1.
South East European
Project for the
advancement of
language studies
SEEPALS , ‐2010‐2013,
511116‐Tempus‐1‐
2010‐1‐XM‐TEMPUS‐
JPCR
2010‐12
2.
Проект на
Министерството за
образование :
Македонско‐
италијански јазични и
книжевни врски,
2010‐2011
3.
Project Second
Language Teaching
Methodology, Phase I,
British Council
Macedonia, 2010‐2011
2003‐2007
4.
2010‐2012TEMPUS
JOINT EUROPEAN
PROJECT 18101‐2003
New Curriculum Model
for Italian Studies
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Никодиновска Радица Дидактика и
Филолошки факултет “Блаже
евалуација на превод Конески” Скопје, Скопје, 2009, стр.
од италијански на
390.
македонски обратно
Филолошки факултет “Блаже
2.
Никодиновска Радица Настава на
Конески” Скопје, Скопје, 2009, стр.
италијанската
330.
фразеологија“
Биро за развој на образованието,
3.
Никодиновска Радица Прирачник за
Скопје, 2011, стр. 131 (коавтор)
(коавтор)
наставата по
немајчин јазик
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
5.

10.2

10.3

10.4

Nikodinovska Radica

Ред.
број
1.

11.

12.

Автори

Наслов

Издавач/година

Aleksandra Sarzoska,
Nikodinovska Radica

The New Curriculum:
Experience for a New
Model of Language
Studies, pp 31‐47
Лонго, Гаетано,
Евтини стихови

Faculty of Philosophy, University of
Montenegro
Faculty of Foreign Languages,
University of Tirana, 2011
Матица македонска, Скопје, 2010,
стр. 73 (превод и препев на
македонски)
FrancoPuzzoEditore, Trieste, 2010
(Превод и препев на италијански)
Микена, Битола, 2009 г. 240 стр.
(Превод од италијански)
Ѓурѓа, Скопје, 2008, стр. 183 (Превод
од италијански).

2.

Никодиновска Радица

3.

Nikodinovska Radica

Siljan, Rade: Libro
aperto
4.
Никодиновска Радица Деледа, Грација,
Пепел
5.
Никодиновска Радица Пирандело, Луиџи :
Еден, ниеден и сто
илјади
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
30
11.2 Магистерски работи
1
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Universita' degli studi di Napoli,
1.
Nikodinovska Radica
"I colori nelle
Napoli, 2011, pp 109‐116
espressioni
fraseologiche italiane,
slovene e macedoni" in
90 anni dello sloveno
a Napoli
Filozofski fakultet, Nikšić, 2011, str.
2.
Nikodinovska Radica
„Riabilitazione della
535‐541
traduzione
nell’insegnamento
delle lingue straniere”,
in Stavovi promjena ‐
Promjena stavova ,
Editura universitătii din Bucureşti,
3.
Nikodinovska Radica
„Il colore ‘nero’ nelle
Bucureşti, 2011, pp. 495‐501.
espressioni
fraseologiche italiane e
mаcedoni”, in Un secol
de italianisticǎ la
Bucureşti
Семинар за македонски јазик,
4.
Никодиновска Радица „Адвербијални
Скопје, 2011, стр. 233‐243
фраземи во
италијанскиот и во
македонскиот јазик“,
XXXVII меѓународна
научна конференција
5.
6.

12.2

12.3

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
III Convegno – L’Italia altrove, Banja
1.
Nikodinovska Radica
Il colore 'bianco' nelle
Luka 17‐18 giugno, 2011.
espressioni
fraseologice italiane e
macedoni
Convegno internazionale “Tempo,
2.
Nikodinovska Radica
Trasposizione
spazio, tempo e memoria nella
cinematografica del
racconto Sette piani di letteratura italiana” 14‐16.05.2010,
Universita’ Aristoteles, Salonicco.
Dino Buzzati
,Филолошка истраживања данас ‐
3.
Никодиновска Радица Полупразна или
полуполна чаша: низ језик, књижевност, култура ‐ ФИД,
26‐27.11.2010, Белград.
која призма до
пообјективна
евалуација во
дидактиката на
преведувањето

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое

Александра Саржоска
01.11.1963
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
1985
Филолошки факултет „Блаже
проф. по
Конески“ ‐ Скопје
француски јазик и
книжевност и
италијански јазик
и книжевност
магистер по
1996
Филолошки факултет „Блаже
филошки науки
Конески“ ‐ Скопје
доктор по
2005
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ ‐ Скопје
Подрачје
Поле
Област
лингвистика
хуманистичк италијанистика
и науки
Подрачје
Поле
Област
филологија
наука за
италијанска лингвистика
јазикот
Институција
Звање во кое е избран и област
Филолошки
вонреден професор
факултет „Блаже

9.

10.

е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
морфологија на италијанскиот јазик италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
2
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
морфологија на италијанскиот јазик италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
4
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
лексикологија на италијанскиот
италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
јазик
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
4.
социолингвистика на италијанскиот италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
јазик
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
5.
историја на италијанскиот јазик 1
италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
6.
историја на италијанскиот јазик2
италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
7.
италијанскиот јазик во средствата за италијански јазик и книжевност ‐Филолошки
масовна комуникација
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Диверсификација на современиот
наука за јазикот‐романистика‐
италијански јазик
италијанистика‐ФЛФ Блаже Конески‐Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
наука за јазикот‐ романистика
1.
функционалните стилови во
италијански јазик ‐ФЛФ Блаже Конески‐Скопје
италијанскиот јазик од аспект на
зборообразувањето
2.
евалуација и дидактика на превод наука за јазикот‐ романистика
италијански јазик ‐ФЛФ Блаже Конески‐Скопје
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Aleksandra Sarzoska
La traduzione
nell`ambito dei nuovi
curricula all`Università
di Skopje”, Seminario

Издавач/година
Atti dei seminari Tempus Jep 18101‐
2003, Tempo d’Incontro a cura di A.
Gjurcinova e V. Zaccaro, Skopje,2007
p:282‐294.

10.2

2.

Aleksandra Sarzoska

3.

Aleksandra Sarzoska

4.

Александра Саржоска

5.

Александра
Саржоска, Мира
Трајкова

internazionale sulla
traduzione,
L’italiano scelto dai
giovani come
investimento per il
futuro“,
Prospettive della
lingua e della cultura
italiana nei Paesi dell`
Europa sud–orientale:
come operare e come
migliorare?
За предлогот А во
италијанскиот јазик и
неговите можни
еквиваленти во
македонскиот јазик
“За некои кратенки
во италијанскиот и
францускиот јазик и
нивната примена во
наставата по
странски“

Il mondo in italiano Società Dante
Alighieri, Annuario 2006, a cura di P.
Peluffo e L. Serianni, Roma 2006
p:271‐276
Atti del seminario della Comunita`
radiotelevisiva italofona, VIII
Settimana della lingua italiana nel
mondo , a cura di Loredana Cornero,
Rai ERI, p.109‐110,Comunita
Radiotelesiva italofona, Roma,2009
Меѓународен Семинар за
македонски јазик,литература и
култура, XXXVII Научна
Конференција , Лингвистика ,
Охрид,15‐16 јули 2010, стр. 115‐125
Меѓународен научен собир по
повод 50 години италијански студии
на Филолошкиот Факултет Блаже
Конески, 2009 во печат 2011

Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2004‐2006
1.
Aleksandra Sarzoska
Dizionario degli
italianismi, a cura di
Luca Serianni, UTET,
Italia.
2.
Aleksandra Sarzoska
Tempus Jep 18101‐
2004‐2007
2003 "New Curriculum
Model for Italian
Studies"
2010‐2011
3.
Александра Саржоска Интеркултурна
комуникација:
македонско‐
италијански јазични и
книжевни врски,
финансиран од
Министерството за
образование и наука
на РМ
2010‐2013
4.
Aleksandra Sarzoska
SOUTH EAST
koordinator
EUROPEAN PROJECT
FOR THE
ADVANCEMENT OF
LANGUAGE STUDIES ‘
SEEPALS,‐2010‐2013,
511116‐Tempus‐1‐
2010‐1‐XM‐TEMPUS‐

JPCR
Проект 2010 ,
Опремување на
лаборатории за
научно истражувачка
апликативна дејност,
Министерство за
образование и наука
на Р.Македонија
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Александра Саржоска
Италијанизмите во
македонскиот јазик
5.

10.3

2.

10.4

Алексндра Саржоска
координатор

Александра Саржоска
Нели Раданова

La sintassi dell`italiano

2011

Издавач/година
Св.Кирил и Методиј, Филолошки
Факултет Блаже Конeски –Скопје,
2009‐124стр.;24 см
Универзитет Св.Кирил и Методој‐
Скопје, Филолошки Факултет „
Блаже Конески„ 2011,179 стр

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
, Studi italiani e il sistema universitario
1.
Александра Саржоска “I nuovi curricula
proposte per un nuovo europeo, Presentazione del Progetto
Tempus, Atti dei seminari Tempus Jep
modello di Studi
18101‐2003, Tempo d’Incontro a cura
Italiani”,
di A. Gjurcinova e V. Zaccaro,
Skopje,2007 p:332‐338
, Facoltà di Filologia “Blaze Koneski”,
2.
Александра Саржоска “Nuove tendenze e
Skopje –Macedonia in Atti dei seminari
nuovi curricula
Tempus Jep 18101‐2003, Tempo
nell`insegnamento
d’Incontro a cura di A. Gjurcinova e V.
della lingua e della
grammatica italiana
Zaccaro, Skopje, 2007 p:19‐22
presso la Facoltà di
Универзитет Св.Кирил и Методиј‐
Filologia Blaze Koneski Скопје, Филолошки Факултет „
di Skopje. Sistema
Блаже Конески„ 2010,193 стр.
europeo ECTS“,
Teaching Foreing Languages for special
3.
Aleksandra Sarzoska,
Language,
purposes ,Perugia Italia,2011 ( vo
Radica Nikodinovska
International Trade
pecat) SOUTH EAST EUROPEAN
and Business
PROJECT FOR THE ADVANCEMENT OF
LANGUAGE STUDIES ‘ SEEPALS,‐2010‐
2013, 511116‐Tempus‐1‐2010‐1‐XM‐
TEMPUS‐JPCR
4.
Aleksandra Sarzoska
„ Le scuole macedoni
in DA Pagine della Dante, Società
prime
Dante Alighieri, Il mondo in italiano,
nel`insegnamento
Anno LXXX‐Serie 3‐n.4,Roma 2008
dell`italiano„
5.
Александра Саржоска Италијанските студии 50 години италијански студии на

11.

12.

од почетоците до
Филолошкиот Факултет Блаже
денес,
Конески , Скопје во печат 2011
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
39
11.2 Магистерски работи
4
11.3 Докторски дисертации
4
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
in DA Pagine della Dante, Società
1.
Aleksandra Sarzoska
„ Le scuole macedoni
Dante Alighieri, Il mondo in italiano,
prime
Anno LXXX‐Serie 3‐n.4,Roma 2008
nel`insegnamento
dell`italiano„
Меѓународен Семинар за
2.
Александра Саржоска За предлогот А во
италијанскиот јазик и македонски јазик,литература и
култура, XXXVII Научна
неговите можни
Конференција , Лингвистика ,
еквиваленти во
Охрид,15‐16 јули 2010, стр. 115‐125
македонскиот јазик
, Studi italiani e il sistema universitario
3.
Александра Саржоска “I nuovi curricula
proposte per un nuovo europeo, Presentazione del Progetto
Tempus, Atti dei seminari Tempus Jep
modello di Studi
18101‐2003, Tempo d’Incontro a cura
Italiani”
di A. Gjurcinova e V. Zaccaro,
Skopje,2007 p:332‐338
4.
Александра Саржоска, “За некој кратенки во Меѓународен научен собир по
повод 50 години италијански студии
Мира Трајкова
италијанскиот и
на Филолошкиот Факултет Блаже
францускиот јазик и
Конески, 2009 во печат 2011
нивната примена во
наставата по
странски“
, Facoltà di Filologia “Blaze Koneski”,
5.
Александра Саржоска “Nuove tendenze e
Skopje –Macedonia in Atti dei seminari
nuovi curricula
Tempus Jep 18101‐2003, Tempo
nell`insegnamento
d’Incontro a cura di A. Gjurcinova e V.
della lingua e della
grammatica italiana
Zaccaro, Skopje, 2007 p:19‐22
presso la Facoltà di
Универзитет Св.Кирил и Методиј‐
Filologia Blaze Koneski Скопје, Филолошки Факултет „
di Skopje. Sistema
Блаже Конески„ 2010,193 стр.
europeo ECTS“,
Atti del seminario della Comunita`
6.
Александра Саржоска Prospettive della
radiotelevisiva italofona, VIII
lingua e della cultura
Settimana della lingua italiana nel
italiana nei Paesi dell`
Europa sud–orientale: mondo , a cura di Loredana Cornero,
Rai ERI, p.109‐110,Comunita
come operare e come
Radiotelesiva italofona, Roma,2009
migliorare?
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Aleksandra Sarzoska
„ The Spatial Meaning UNIVERZITET U BEOGRADU
FILOLOŠKI FAKULTET
of the Italian
FILOLOŠKA ISTRAŽIVANJA DANAS
Preposition A and its
‐Jezik, književnost i komunikacija ‐
Equivalents in
FID 2010 Belgrad ,Srbija.
Macedonian
Teaching Foreing Languages for special
2.
Aleksandra Sarzoska,
Language,
purposes ,Perugia Italia,2011 ( vo
Radica Nikodinovska
International Trade
pecat) SOUTH EAST EUROPEAN
and Business
PROJECT FOR THE ADVANCEMENT OF
LANGUAGE STUDIES ‘ SEEPALS,‐2010‐
2013, 511116‐Tempus‐1‐2010‐1‐XM‐
TEMPUS‐JPCR
Language Labs and the Maribor, Slovenia,2012, SOUTH EAST
3.
Aleksandra Sarzoska,
Translation Syllubus at EUROPEAN PROJECT FOR THE
Ruska Naskova‐
ADVANCEMENT OF LANGUAGE
the Faculty of
Ivanovska
STUDIES ‘ SEEPALS,‐2010‐2013,
Philologhy " Blaze
511116‐Tempus‐1‐2010‐1‐XM‐
Koneski " Skopje
TEMPUS‐JPCR

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Лучиана Гуидо Шремпф
29.12.1960
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
1991
Istituto Universitario Orientale di
Laurea in Lingue e
Napoli
letterature
Straniere moderne
indirizzo europeo
Магистер по
2003
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ ‐ Скопје
Доктор по
2009
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ ‐ Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Филологија
Наука за
Италијанистика
јазикот
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Лингвистика
Хуманистичк Италијанистика
и науки
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Филолошки
Доцент по предметите контрастивна анализа
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
на италијанскиот јазик и на македонскиот
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје јазик, италијанска цивилизација и симултано
толкување од македонски на италијански јазик
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на

10.

студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Италијанската историја и култура 1,2 Италијански јазик и книжевност ‐ Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопјеијански
јазик и книжевност ‐
2.
Италијанската култура и
Италијански јазик и книжевност ‐ Филолошки
општествениот контекст 1,2
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопјеијански
јазик и книжевност ‐
Италијански јазик и книжевност ‐ Филолошки
3.
Контрастивана анализа на
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопјеијански
италијанскиот и на македонскиот
јазик и книжевност ‐
јазик 1,2
4.
Симултано толкување од
Италијански јазик и книжевност ‐ Филолошки
македонски на италијански јазик 1,2 факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопјеијански
јазик и книжевност ‐
5.
Практика на преведување од
Италијански јазик и книжевност ‐ Филолошки
македонски на италијански јазик 1,2 факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопјеијански
јазик и книжевност ‐
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Рекламите во наставата по
Наука за јазикот ‐ романистика ‐
италијански јазик
италијанистика ‐ ФЛФ Блаже Конески
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки Факултет “Блаже
1.
Лучиана Гуидо
Come comunica la
Шремпф
pubblicità: il ricorso ad Конески “,Скопје, 2010‐, стр. 149‐
idee‐forza negli slogan 162.
Зборник на трудови Време на
2.
Лучиана Гуидо
L’insegnamento
Шремпф
dell’analisi contrastiva среедби, “TEMPUS” JEP 18101 ‐2003,
presso il Dipartimento Скопје, 2007, стр. 26‐33.
d’italianistica

11.

3.

Лучиана Гуидо
Шремпф

4.

Лучиана Гуидо
Шремпф

dell’Università Santi
Cirillo e Metodio di
Skopje
Le figure retoriche
nella pubblicità

50 години италијански студии на
Филолошкиот Факултет Блаже
Конески , Скопје (во печат 2011)
Fid 2010 – Filoloska Istrazivanja danas‐
Филолошки Факултет ‐ Београд (во
печат)

Gli errori più frequenti
commessi dai discenti
macedoni nell’uso
delle preposizioni
italiane
5.
Лучиана Гуидо
Рекламите на
Филолошки Факултет “Блаже
Шремпф
италијански и
Конески “,Скопје, 2009, стр. 349‐361
нивната примена во
наставата по
италијански како
странски јазик
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Лучиана Гуидо
Tempus Jep 18101 ‐
2003
Шремпф
2003 "New Curriculum
Model for Italian
Studies
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Лучиана Гуидо
La pubblicità nella
Зборник на трудови, Време на
Шремпф
didattica dell’italiano
среедби, “TEMPUS” JEP 18101 ‐2003,
Скопје, 2007, 561‐565
2.
Лучиана Гуидо
Interferenze lessicali
Зборник на трудови, Време на
Шремпф
nella traduzione:
среедби, “TEMPUS” JEP 18101 ‐2003,
macedone ed italiano a Скопје, 2007, стр. 247‐256.
confronto
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
17

12.

11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Лучиана Гуидо
Gli errori più frequenti Fid 2010 – Filoloska Istrazivanja danas‐
Шремпф
commessi dai discenti Филолошки Факултет ‐Jezik,
macedoni nell’uso
književnost i komunikacija ‐
delle preposizioni
Belgrad ,Srbija.
italiane
2.
Лучиана Гуидо
Le figure retoriche
50 години италијански студии на
Шремпф
nella pubblicità
Филолошкиот Факултет Блаже
Конески , Скопје, 2011
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор
Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое

8.

Екатерина Бабамова
24.11.1948
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
1. циклус
1972
Филолошки факултет‐Скопје
2. циклус
1981
Универзитет Ј. Илиноис, САД
3. циклус
1993
Филолошки факултет‐Скопје
Подрачје
Поле
Област
изучување на
применета
филолошки науки
јазиците
лингвистика
Подрачје
Поле
Област
јазици во контакт лингвистика филолошки науки
Институција
Звање во кое е избран и област
Филолошки
Редовен професор ‐ филолошки науки
факултет „Блаже

9.

10.

е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методика
англиски јазик и книжевност/Филолошки
факултет
2.
Историја на англискиот јазик
англиски јазик и книжевност/Филолошки
факултет
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Социолингвистика и
англиски јазик и книжевност/Филолошки
психолингвистика
факултет
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Теорија на јазиците во контакт
англиски јазик и книжевност/Филолошки
факултет
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Бабамова, Е.
Улогата на учебникот Литературен збор 2001
во ЕЗР за изучување
на јазиците
ФЛФ Зборник на трудови, 2007
2.
Бабамова, Е.
ЕЈП како средство за
развивање на
самостојноста во
учењето и
плурикултурализмот
ESSE, London 2008
3.
Бабамова, Е.
English Studies in
Macedonia, in
European English
Studies

CEP Publishing, Strasbourg 2004
Cultural Awareness in
curricula and learning
materials
5.
Бабамова, Е.
Културата и матурата Литературен збор 2003
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Меѓународна и
МОН и БРО 2003‐5
1.
Бабамова, Е., раков.
државна матура
на тимот за англиски
јазик
2.
Little David et al.
ELPWSU, CE project
ECML Graz 2010
3.
Zarate, G. et al.
Mediation culturelle et CEP Publishing, Strasbourg 2004
didactique des langues
4.
Nunan ,D. et al.
EPOSTL
CEP Publishing 2008
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Бабамова, Е.,Reid, P.
Discover English
Prosvetno Delo
2.
Бабамова, Е., Konecni, Basic English
Prosvetno Delo
E.
Dictionary
3.
Бабамова, Е., Konecni, Basic English textbooks Prosvetno Delo
E.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Бабамова, Е.
Languages and
Drava Verlag, Klagenfurt 2003
language policies in
Macedonia
British Council Macedonia 2005
2.
Бабамова, Е.
ELP and CEFR:
possibilities for
implementation
University of Leicester 2008
3.
Бабамова, Е.
English studies in
Macedonia: a history
of a discipline
Филолошки факултет 2011
4.
Бабамова, Е.
Социолингвистика и
психолингвистика, е‐
публикација
5.
Бабамова, Е.
Превод на раскази во Магор 2004
„Телесни сознанија“
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
/
11.2 Магистерски работи
10
11.3 Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
4.

11.

12.

Бабамова, Е.(ed.
Zarate, G. et al.)

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Елени Бужаровска
11. 07.1953
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1976
Диплома за
професор по
англиски јазик со
руски
Магистерки труд
1991
Докторска
дисертација

1997

1999‐2000

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Посдокторски
студии
Подрачје
филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое

Институција
Филолошки
факултет „Блаже

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“

Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Филолошки факултет „Блаже
Конески“
САД, Универзитет Аризона
(Фулбрајт)
Област
англ/мак јазик

Поле
наука за
јазик
Поле
Област
наука за
англ/мак јазик
јазик
Звање во кое е избран и област
Редовен професор,
граматика на англискиот јазик

9.

е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Синтакса на англискиот јазик (1)
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
2.
Синтакса на англискиот јазик (2)
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
3.
Американска цивилизација
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
4.
Американски наспроти британски
факултет „Блаже Конески“
англиски (Јазикот и општеството во
САД)
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Прагматика и анализа на дискурсот Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
2.
Синтакса и граматички категории
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
3.
Методологија на
факултет „Блаже Конески“
компаративни/контрастивни
истражувања во општата и
применетата лингвистика
4.

10.

Британска цивилизација

Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“

5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Типолошки студии
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
2.
Когнитивна лингвистика: метафора
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
и метонимија
факултет „Блаже Конески“
3.
Анализа на дискурсот
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
Наука за јазик ‐ англиски јазик/ Филолошки
4.
Методологија на контрастивни
факултет „Блаже Конески“
истражувања во општата и
применетата лингвистика
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година

број
1.

10.2

Journal of English Linguistics, (USA),
“An alternative
analysis of the English (2012)
get‐passive
constructions”, 1‐20.
Moscow: Institut Slavyanovedeniya
2.
Buzarovska, Е.
“The polysemy of the
verb saka in the Balkan RAN, (2011)
context”. Balkanskij
spektr. Balkanskie
chteniya 11.
Balkanistiсa 23, Oxford, MA, 43‐66.
3.
Buzarovska, Е.(with
“The
(2010)
L.Mitkovska)
grammaticalization of
habere‐perfect in
standard
Macedonian.”
Amsterdam: Mouton de Gruyter.
4.
Buzarovska, Е.
“The Rise of an
(2007)
Epistemic Pragmatic
Marker in Balkan
Slavic: an exploratory
study of nešto”.
In: Cognitive Paths into
the SlavicDomain, pp
157‐180.
Trondheim:
5.
Buzarovska, Е.
“Relative Clauses in
Standard Macedonian Tapir Academic Press.
(2009).
and Standard
Bulgarian. In:
Investigations in the
Bulgarian and
Macedonian Nominal
Expressions”, pp 230‐
260.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Contrastive Analysis of 2011‐
1.
Institute of Slavic
Word Formation in
Studies (PAN) & the
Balkan Languages
Research Center for
Areal Linguistics
(MANU)
2010‐
Анализа на
2.
Лилјана Митковска
англискиот меѓујазик
(ФОН)
од македонски
Елени Бужаровска
говорители на А1, А2
(УКИМ)
и Б1 ниво од
Марија Кусевка
(Универз. Гоце Делчев Заедничката
европска референтна
рамка за јазиците
(ЗЕРР) со посебен
осврт на
меѓујазичнoто
влијание.
Buzarovska, Е. (with
L.Mitkovska)

10.3

10.4

3.

Центар за ареална
лингвистика (МАНУ),
Скопје

4.

Tondheim University
(Norwegian Research
Council Grant
158289/S30)
and Centre for Areal
Linguistics (MANU,
Skopje)

(одобрен од
Министертството за
образование на РМ,
бр 13‐3965/1)
2005‐
Geographical and
Functional
Characteristics of
Morpho‐syntactic
Balkanisms
(истражување на
граматичките својства
на македонскиот
јазик)
2003‐2005
Balkan morpho‐
syntactic similarities ‐ a
bridge for levelling
differences among
peoples: Noun Phrase
Structure in Bulgarian
and in Macedonian.

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
. Berlin: Akademie Verlag. (2008)
1.
Buzarovska, Е. (with Z. Macedonian in
Topolinska), (eds.)
typological
perspective.
STUF, vol. 61.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Македонски јазик LXII
1.
Личните има да‐
(2011)
конструкции во
македонскиот јазик
стр. 120‐134.
Прилози 35/1, Скопје: МАНУ.
2.
За има‐перфектот во
(2011)
македонскиот
стандарден јазик,
(стр 45‐72)
XXXVII Научна конференција на
3.
Предлогот над од
меѓународен семинар за
когнитивен аспект“
македонски јазик, литература и
.XXXVII Научна
култура (2011)
конференција на
меѓународен
семинар за
македонски јазик,
литература и култура,

(стр 93‐105)
Значењето и
употребата на
односно во
стандардниот
македонски јазик“
Стандардната норма
и македонскиот јазик.
Јазикот и
индентитетот,
(стр. 161‐170)
Семантичката
деривација на
глаголот сака,
стр. 65‐80

4.

5.

11.

12.

Скопје: Институт за македонски
јазик.
(2011)

XXXVI Научна конференција нс
меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и
култура. Скопје: Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, (2010)

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
9
11.2 Магистерски работи
7
11.3 Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Trondheim:
“Subjunctive Relative
1.
Buzarovska, Е.
Clauses in Macedonian Tapir Academic Press.
(with O.
(2009).
and Bulgarian” (2009).
Mišeska Tomić).
In: Investigations in
the Bulgarian and
Macedonian Nominal
Expressions. M.
Dimitrova‐Vulchanova
2.

Бужаровска, Е.

3.

(со Л. Митковска)

„Изразување на
сегашност во руски
јазик“.
Сегашност како
лингвистички поим.
Граматичките
средства за
изразување
сегашност во
словенските и
балканските земји.
стр. 109‐123.
. „За употребата на
има‐перфектот во
македонскиот
стандарден јазик во
релација со

Скопје: МАНУ (2010)

Скопје: МАНУ (2011).

конкурентните
глаголски форми“.
Перифрастичните
конструкции со esse и
habere во
словенските и
балканските јазици.
стр. 55‐82.

12.2

12.3

1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Buzarovska, Е. (with
An alternative analysis Journal of English Linguistics, (USA),
L.Mitkovska)
of the English get‐
(2012)
passive constructions”
стр. 1‐20.
Balkanistiсa 23, Oxford, MA, 43‐66.
2.
Buzarovska, Е. (with
“The
(2010)
L.Mitkovska)
grammaticalization of
habere‐perfect in
standard Macedonian,
стр. 43‐66.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Бужаровска, Е. (со Л.
The expression of
Универзитет Кембриџ, САД, 2‐4 апр.
Митковска)
vertical dimension in
2011
Balkan languages.
Универзитет Браун, САД, 7‐9 окт.
2.
Pseudo‐passive
reflexive constructions 2010
in Macedonian.
3.
Тhe Balkan dative
Париз, септ 23‐25, 2009.
revisited.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил

Јованка Лазаревска‐Станчевска
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година

Институција

образованието односно се
стекнал со научен степен

високо

1989

Филолошки факултет ‐ Катедра
за англиски јазик и книжевност
Филолошки факултет ‐ Белград
Филолошки факултет ‐ Скопје
Област
морфологија и лексикологија

1993
2005
Поле
наука за
јазик
Поле
Област
наука за
когнитивна лингвистика
јазик
Звање во кое е избран и област
вонреден професор;
англиска граматика

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

магистер
доктор
Подрачје
филологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Лексички категории
Англиски јазик и книжевност
2.
Граматички категории
Англиски јазик и книжевност
3.
Лексикологија 1
Англиски јазик и книжевност
4.
Лексикологија 2
Англиски јазик и книжевност
5.
Деловна англиска комуникација и
Англиски јазик и книжевност
кореспонденција
6.
Семантика
Англиски јазик и книжевност
7.
Зборобразување на современ
Англиски јазик и книжевност
англиски јазик
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Вовед во когнитивна лингвистика
Наука за јазик ‐ англиски јазик
2.
Семантика
Наука за јазик ‐ англиски јазик
3.
Техника на научна работа
Наука за јазик ‐ англиски јазик
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Јованка Лазаревска‐
’Метафората како
Годишен зборник на Филолошкиот

9.

10.

Станчевска

10.2

10.3

10.4

2.

Јованка Лазаревска‐
Станчевска

3.

Јованка Лазаревска‐
Станчевска

4.

Јованка Лазаревска‐
Станчевска

зборообразувачки
процес – начин за
проширување и
менување на
значењето’
Компаративната
функција
како заедничка
семантичка одлика на
префиксите
over, under и out и
нивните македонски
еквиваленти’
‘Is the transformation
of prepositions into
prefixes a process of
grammaticalization’
'Polysemy in Cognitive
Linguistics'

факултет “Блаже Конески“, 2007.
123‐137.

Зборник посветен на проф.д‐р
Кирила Конески. Скопје. 2009. 103‐
112

Ellssiir Proceedings. Faculty of
Philology. University of Belgrade.
2011. 165‐174
Proceedings: English Studies in a
European/Global Context: Current
issues, Future Trends. Blaze Koneski
Faculty of Philology. Skopje 2011. 107‐
112.

5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2007
1.
Јованка Лазаревска‐
„Усогласување на
Станчевска
постдипломските
студии според ЕКТС
систем на студирање
‐ FYR 3038‐2006“.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
1
11.3 Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Јованка Лазаревска‐
’Polysemy in Cognitive Меѓународна конференција по
Станчевска
Linguistics’.
повод 50 годишнината од
постоењето на Англиската катедра,
2008.
2.
Јованка Лазаревска‐
‘The transformation of Меѓународна конференција
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
Станчевска
prepositions into
prefixes as a process of STUDIES: IMAGE, IDENTITY, REALITY во
организација на Филолошкиот
grammaticalization’
факултет во Белград, Србија. 2009.
Меѓународна конференција
3.
Јованка Лазаревска‐
'The metaphorization
ONLY CONNECT CONFERENCE во
Станчевска
of Temperature
организација на Универзитетот во
Adjectives in English
Валона, Албанија. 2011
and in Macedonian'

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Анжела Николовска
12.04.1968
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
докторат
2006
Филолошки факултет „Блаже
Конески‘‘

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Наука за јазикот

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Наука за јазикот

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методика на наставата по англиски Англиски јазик книжевност, Филолошки
јазик 3
факултет „Блаже Конески
2.
Методика на наставата по англиски Англиски јазик книжевност, Филолошки
јазик 4
факултет „Блаже Конески
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Англиски јазик книжевност, Филолошки
1.
Оценувањето и самооценувањето
во наставата по англиски јазик како факултет „Блаже Конески
странски
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Николовска, А.
За инцидентното и
Литературен збор LIV, 1‐3, 2007
интенционалното

9.

10.

Поле
Област
Применета
Методика на наставата по
лингвистика англиски јазик
Поле
Област
Применета
Методика на наставата по
лингвистика англиски јазик
Звање во кое е избран и област
Вонреден професор

10.2

10.3

усвојување на
вокабуларот
Годишен Зборник на Филолошкиот
2.
Николовска, А.
Полот на ученикот
факултет, Книга 34, Скопје 2008, стр.
како фактор во
247 ‐261
усвојувањето на
вокабуларот на
англискиот како
странски јазик во
Р.Македонија
3.
Николовска, А.
Структурата на
Зборник во чест на проф.д‐р Лилјана
менталниот лексикон Минова Ѓуркова, Скоје 2009, 209‐
како фактор во
216
усвојување на
странскиот јазик
Годишен Зборник на Филолошкиот
4.
Николовска, А.
Стратегиите за
факултет Блаже Конески, Книга 35,
презентирање
вокабулар и нивното Скопје 2009, стр. 105‐119
влијание врз
стратегиите за
усвојување вокабулар
при изучување на
англискиот како
странски јазик во
Р.Македонија
Литературен збор, 1‐3, 2009, стр.59‐
5.
Николовска, А.
За рецептивниот и
63
продуктивниот
вокабулар.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
2008
1.
УСАИД и Фондација
Креативна настава и
Отворено Општество
учење, стандарди за
оценување и нивните
импликации во
иницијалната
подготовка на
наставниците
2.
Британски Совет и
Усвојување на
Јуни 2010 ‐ декември 2011
ОБСЕ
немајчин јазик
EFL Assessment
Јан. ‐ март 2010
3.
Универзитет од
Мериленд, Балтимор,
САД
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.

5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
БОМАТ, 2011
1.
Алексова Г. и др.
Прирачник за
(коавтор)
наставата по
немајчин јазик
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
100
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Folia Linguistica et literaria 3/4, 2011,
1.
Николовска, А.
Vocabulary Learning
pp. 357‐368.
Strategy Use in
Correlation with
Language Proficiency
Belgrade BELLS vol. 3, 2011, 87‐110.
2.
Николовска, А.
Gender and
Vocabulary Learning in
EFL: a Case Study from
Macedonia
Зборник на трудови од
3.
Николовска, А.
Learner Autonomy in
меѓународната конференција по
the Macedonian EFL
повод 50‐годишнината од
Curriculum for
постоењето на Катедрата за
Secondary Education
англиски јазик и книжевност (во
and Ways of
печат)
Promoting it through
the EPOSTL
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Promoting Learner
Меѓународна Конференција
Autonomy through the организирана од Катедрата за

10.4

11.

12.

2.

EPOSTL ‐ a Case Stуdy
of the Republic of
Macedonia
Age Differences in EFL
learners' Vocabulary
Learning Strategies

англиски јази по повод 50‐
годишнината, 2008
Реферат на Петтата Меѓународна
Конференција на ЕЛТАМ, Скопје,
2008

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

8.

9.

Красимира Илиевска
01.04.1950
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
славистика
1971
Филозофски факултет ‐ Скопје
македонски јазик 1972
Филозофски факултет ‐ Скопје

Подрачје
Поле
Област
историска
лингвистика филологија
ономастика
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
лингвистика филологија
средновековна
словенска
писменост
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Руска граматика 1

10.

2.
Руска граматика 2
3.
Руска граматика 7
4.
Руска граматика 8
5.
Методика 1
6.
Методика 2
7.
Методика 3
8.
Методика 4
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
меѓујазична хомонимија
2.
Руско‐македонска споредбена
морфосинтакса
3.
Руско‐македонска фразеолпгија
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Красимира Илиевска
Законъ соудный
МАНУ, Скопје, 2004
людемъ,
2.
Красимира Илиевска
За научниот пристап
МАНУ, Скопје, 2007
на Петер Драганов
3.
Красимира Илиевска
Од македонско‐
XIV‐ти меѓународен славистички
руската хомономија
конгрес, Охрид 2008
60 год. Македонска полонистика,
4.
Красимира Илиевска
Општословенски
тенденции во форми‐ Скопје, 2009
рањето на јазичниот
израз кај децата
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Петар Илиевски,
Григориевиот превод проект на МАНУ и НАНУ
Красимира Илиевска
на Thesauros од
Дамаскин Студит
2.
Красимира Илиевска
Критичко издание на проект на МАНУ
творештвото на
Блаже Конески ‐
палеославистика
3.

11.

12.

4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Емилија Бојковска
17.02.1963
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
доктор по
2002
Филолошки факултет „Блаже
филолошки науки
Конески“ ‐ Скопје
магистер по
1994
Филолошки факултет во
филолошки науки
Белград
1985
дипломиран
Филолошки факултет „Блаже
професор по
Конески“ ‐ Скопје
германски јазик ‐
наст. и превед.
насока
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
хуманистички
наука за
германистика
науки
јазикот
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
хуманитарни
наука за
германистика
науки
јазикот
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
‐ германистичка и контрастивна лингвистика
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје ‐ преведување и толкување на македонски и
на германски јазик
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Морфологија на германскиот јазик
Германски јазик и книжевност
1, 2
Филолошки факултет Скопје
2.
Синтакса на германскиот јазик 1, 2
Германски јазик и книжевност / Филолошки
факултет Скопје
3.
Историја на германскиот јазик 1, 2
Германски јазик и книжевност / Филолошки
факултет Скопје
4.
Контрастивна анализа на текст и
Преведување и толкување /
говор 1, 2
Филолошки факултет Скопје
Преведување и толкување /
5.
Консекутивно толкување од
Филолошки факултет Скопје
германски на македонски јазик и
обратно со техники на бележење 1,
2
Преведување и толкување /
6.
Преведување од германски на
македонски јазик 1, 2 (носителка на Филолошки факултет Скопје
предмет)
7.
Стручна терминологија за
Преведување и толкување /
преведувачи и толкувачи 2 ‐ правна Филолошки факултет Скопје
терминологија на германски јазик
(носителка на предмет)
8.
Германски јазик 1Б и 2 Б (за
Преведување и толкување /
германски како прв странски јазик)
Филолошки факултет Скопје

(носителка на предмет)
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Валентност, рекција и конгруенција наука за јазикот / германски јазик /
Филолошки факултет Скопје
наука за јазикот / германски јазик /
2.
Именската и придавската синтагма
Филолошки факултет Скопје
во германскиот и во македонскиот
јазик
конференциско толкување / германски јазик /
3.
Конференциско консекутивно
Филолошки факултет Скопје
толкување од германски на
македонски јазик 1, 2
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Граматички модели
наука за јазикот / германски јазик /
Филолошки факултет Скопје
2.
Синтаксичка повеќезначност
наука за јазикот / германски јазик /
Филолошки факултет Скопје
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Литературен збор 4‐6, 2010, стр. 35‐
1.
Бојковска, Емилија
„Гранични случаи на
46.
македонските и на
германските
релативни реченици:
надоврзувачки
зависни реченици“,
Germano‐macedonica 2011/1 (во
2.
Бојковска, Емилија
„Македонскиот
печат).
превод на
германскојазичниот
филм „Авантурата на
Песочко во
Соновија“:
сопствените именки“,
Научен собир по повод 90 години од
3.
Бојковска, Емилија
„Гранични случаи на
раѓањето на Благоја Корубин,
македонските и на
Скопје, 11‐12 мај 2011. Скопје (во
германските
релативни реченици: печат).
неопределени
зависни реченици“,
XXXV научна конференција на XLI
4.
Бојковска, Емилија
„Некои случаи на
меѓународен семинар за
согласување меѓу
подметот и прирокот македонски јазик, литература и
9.2

10.

при кумулација“,
5.

10.2

10.3

Bojkovska, Emilija

култура, Охрид 25‐26 август 2008,
Скопје, 2009, стр. 101‐104.
DAAD (Hrsg.): Germanistentreffen.
Tagungsbeiträge. Deutschland
Südosteurpa Bonn, 2006. 2007 S. 351‐
361.

„Die Partizipialphrase
im Deutschen und ihre
makedonischen
Entsprechungen am
Beispiel von Herman
Hesses ‚Der
Steppenwolf’”,.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
од 2008
1.
Генерален директорат Педагошка
асистенција на
за толкување при
магистерските студии
Европската комисија
по толкување
(SCIC) ‐ Филолошки
факултет „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
Повеќејазичен корпус од 2010‐
2.
проф. д‐р Бранко
национална координаторка
„Гралис“, поткорпус
Тошовиќ, Институт за
на македонски јазик
славистика во Грац
„Гралис‐Мак“
врз основа на дог. за
сораб. со Филол.фак.
Скопје
2010
Насоки за
3.
Центар за современи
јазици во Грац (ECML) универзитетски
при Советот на Европа испити по јазик
(Guidelines for
university language
testing – GULT),
потроект:
„Спроведување на
универзитетски
испити по стручен
јазик втемелени врз
самостојна активност
на кандидатите“
(Task‐based testing
languages for special
purposes at university)
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Бојковска, Емилија
Контрастивна студија Скопје: Филолошки факултет „Блаже
Конески“ – Скопје (во печат).
на атрибутите на
именката во
македонскиот и во
германскиот јазик.
2.
3.

11.

12.

4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Славистички студии 15/2012
1.
Бојковска, Емилија
„Предлошката на‐
(во печат).
синтагма како
атрибут на
придавката во
македонскиот јазик.“
2.
Бојковска, Емилија
„Детерминаторите во Germano‐macedonica 2011/1
(во печат).
македонскиот и во
германскиот јазик од
морфосинтаксички
аспект“,
Годишен зборник на Филолошкиот
3.
Бојковска, Емилија
„Зборовната група
факултет при Универзитетот „Гоце
детерминатори во
Делчев“ – Штип, год. 2, вол. 2, 2011,
македонскиот и во
стр. 101‐110.
германскиот јазик“,
Годишен зборник на
Филолошкиот
факултет при
Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, год.
2, вол. 2, 2011, стр.
101‐110.
Годишен зборник на Филолошкиот
4.
Бојковска, Емилија
„Интегративен
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје,
пристап во
кн. 37, 2011, стр. 133‐143.
спроведувањето на
универзитетски
испити по стручен
јазик втемелени врз
самостојна активност
на кандидатите “,
Литературен збор 1‐6, 2011,стр. 65‐
5.
Бојковска, Емилија
„Својствата на
модалните глаголи во 76.
германскиот и во
македонскиот јазик“,
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
5
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Македонски јазик LXI, 2010, стр. 85‐
1.
Бојковска, Емилија
„Функциите на
102.
релативниот
субјункциски збор во
македонскиот и во

12.2

12.3

2.

Бојковска, Емилија

3.

Bojkovska, Emilija

германскиот јазик“,
„Поимна и
терминолошка
поделба на
речениците:
независна и зависна,
главна и споредна
реченица“,
„Mehrdeutigkeit in der
deutschen und der
makedonischen
Nominalphrase“,

Македонски јазик LXII. 2011, стр.
104‐116.

Nomen est omen. Name und Identität
in Sprache, Literatur und Kultur.
Beiträge der 3. Jahreskonferenz des
Südosteuropäishen
Germanistenverband (SOEGV) in
Ohrid, Mazedonien, 28.‐30.10.2009.
Skopje 2011, стр. 207‐221.
XXXVII научна конференција на XLII
4.
Бојковска, Емилија
„Предлог за
меѓународен семинар за
класификација на
неменливите зборови македонски јазик, литература и
култура. Охрид 5‐6 јули 2010. Скопје
во македонскиот
2011, стр. 75‐92.
јазик според
дистрибуцискиот
критериум“,
XXXVIII научна конференција на XLIII
5.
Бојковска, Емилија
„Деонтичката
меѓународен семинар за
употреба на
модалните глаголи во македонски јазик, литература и
култура. Охрид 14‐15 јули 2011.
германскиот и во
македонскиот јазик“, Скопје 2012 (во печат).
Gefühlswelten – Emotionsdiskurse in
6.
Bojkovska, Emilija
„Der Konjunktiv I als
der deutschen Sprache, der
Mittel zur
deutschsprachigen Literatur, Kultur,
Redewiedergabe und
DaF‐Didaktik und Translatologie, Блед,
seine makedonischen
Словенија, 10–13 ноември 2011, SGS
Entsprechungen“,
– Slowenische germanistische Studien
2012 (во печат)
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Бојковска, Емилија
Подредникот дека во 1. меѓународен симпозиум во
збирката раскази
рамките на проектот „Моно‐ и
,Лозје’ од Блаже
мултилингвален електронски корпус
Конески и во
на македонскиот јазик“: Поетиката,
германските преводи стилистиката и лингвистиката на
текстовите од Блаже Конески во
корпусот „Гралис“, Грац, 30‐31 март

2.

Бојковска, Емилија

3.

Bojkovska, Emilija

„Морфолошкото
степенување во
расказите на Блаже
Конески и во
преводите на
германски јазик“,
„Grammatische Mittel
zum Ausdruck der
Modalität im
Deutschen und im
Makedonischen:
Konjunktiv I zur
Textwiedergabe“,

2012
Меѓународниот научен симпозиум:
Блаже Конески и македонскиот
јазик, литература и култура, Скопје,
15‐16 декември 2011.

4. годишна научна конференција на
Здружението на германисти од
Југоистична Европа (SOEGV):
Gefühlswelten – Emotionsdiskurse in
der deutschen Sprache, der
deutschsprachigen Literatur, Kultur,
DaF‐Didaktik und Translatologie
(Чувствени светови – емоционални
дискурси во германската
литература, култура, дидактика на
германскиот како странски јазик и
транслатологија), Блед, Словенија,
10–13 ноември 2011.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Силвана СИМОСКА
6.10.1966
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Магистер по
1998
филолошки науки
Доктор по
2002
филолошки науки

Институција
УКИМ, Филолошки факултет
„Блаже Конески„ ‐ Скопје
УКИМ, Филолошки факултет
„Блаже Конески„ ‐ Скопје

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
филологија

Област
германистичка лингвистика

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
филологија

8.

9.

Поле
наука за
јазик

Поле
Област
наука за
контрастивна лингвистика ‐
јазик
германски /македонски
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор по германистичка и
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
контрастивна лингвистика, толкување од
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје македонски на германски јазик и обратно
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии

Ред.
број
1.

10.

Наслов на предметот

Студиска програма/институција

Сегментална фонетика и фонологија Германски јазик и книжевност / Филолошки
на германскиот јазик
факултет Скопје
2.
Супрасегментална фонетика и
Германски јазик и книжевност / Филолошки
фонологија на германскиот јазик
факултет Скопје
3.
Вовед во лексикологијата на
Германски јазик и книжевност / Филолошки
германскиот јазик
факултет Скопје
4.
Зборообразувањето во германскиот Германски јазик и книжевност / Филолошки
јазик
факултет Скопје
Германски јазик и книжевност / Филолошки
5.
Контрастивна граматика на
факултет Скопје
германскиот и на македонскиот
јазик 1
Германски јазик и книжевност / Филолошки
6.
Контрастивна граматика на
факултет Скопје
германскиот и на македонскиот
јазик 2
7.
Симултано толкување од
Преведување и толкување /
македонски на германски јазик
Филолошки факултет Скопје
8.
Симултано толкување од германски Преведување и толкување /
на македонски јазик
Филолошки факултет Скопје
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Ортографија и ортоепија на
Наука за јазик / германски јазик
германскиот јазик
Филолошки факултет Скопје
Наука за јазик / германски јазик
2.
Зборообразувачки обрасци во
германскиот јазик со посебен осврт Филолошки факултет Скопје
кон сложените именки
3.
Германско‐македонски
Наука за јазик / германски јазик
контрастивни проучувања
Филолошки факултет Скопје
Конференциско толкување /
4.
Конференциско симултано
Филолошки факултет Скопје
толкување од германски на
македонски јазик и обратно
5.
Контрастивна анализа на говор и
Конференциско толкување /
терминологија (герм.‐мак.)
Филолошки факултет Скопје
6.
Теорија и практика на толкувањето
Конференциско толкување /
Филолошки факултет Скопје
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Текст‐лингвистика: структурата на
Наука за јазик / германски јазик
текстот
Филолошки факултет Скопје
Наука за јазик / германски јазик
2.
Лексичката семантика и нејзината
Филолошки факултет Скопје
репрезентација во менталниот
лексикон
3.
Процесот на усвојувањето на
Наука за јазик / германски јазик
јазикот: прв и втор (странски јазик)
Филолошки факултет Скопје
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред.
број
1.

Автори

Наслов

Издавач/година

СИМОСКА, Силвана

Филолошки факултет Скопје, 2010

2.

SIMOSKA, Silvana

Контрастивни
проучувања: Сложени
именки во
германскиот и во
македонскиот јазик,
452 стр.
„Nomen est omen:
Kultursprachliche
Aspekte der
Namensgebung im
Deutschen und
Makedonischen“
„Јаки типови –
Полифункционалност
а на предлозите во
македонскиот и во
германскиот јазик“

XXXVII Научна конференција на XLIII
Меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и
култура, лингвистика, Охрид (15‐16
јули 2010). – Скопје: Универзитет
„Св. Кирил и Методијˮ, 2011, стр.
165‐177.
4.
SIMOSKA, Silvana
"Konstantin Miladinovs Informatologia, Translation Science II, ‐
Zagreb: Hrvatsko komunikološko
Sehnsucht nach dem
društvo. Croatian Communication
Süden (Т’га за југ) im
Association, 41/2008, 140‐148.
interkulturellen
Übersetzungsvergleich (On‐line:
www.hrcak.srce.hr/informatologia)
"
DAAD, Reihe Germanistik (Hg.)
5.
SIMOSKA, Silvana
„Dolmetscher und
Germanistentreffen Deutschland‐Süd‐
Übersetzer in
Ost‐Europa, 2.‐6.10.2006,
Mazedonien: Potenz,
Kompetez, Akzeptanz“ Dokumentation der Tagungsbeiträge,
2007, 313‐322. – Bonn.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Европска комисија, EU Меѓународен проект DG Interpretation, Brussels,
2007 ‐ денес
Commission
за конференциско
толкување
Conference
Interpreting, EU
Commission, EP, DG
Interpretation
(GRANT AGREEMENT
EC 11/EP 11 –
2007/2008)
МАНУ, Истражувачки центар за
2.
Академик Зузана
Местото на
ареална лингвистика, (Research
Тополињска
македонскиот јазик
Center for Areal Linguistics ‐ ICAL),
во словенската и
2000 ‐ денес
балканската јазична
средина
3.
Univ. Prof. Dr. Gerhard e‐Bologna for
Center for Translation Studies,
Budin
Translation Studies
University of Vienna
3.

10.2

Zorica Nikolovska, Emina Avdić (Hrsg.),
Nomen est Omen. Name und Identität
in Sprache, Literatur und Kultur. ‐
Skopje: Philologische Fakultät „Blaže
Koneski“, 2011, 287‐298.

СИМОСКА, Силвана

10.3

10.4

Programmes in Eastern 2007 ‐ денес
and Central European
Countries
1. 2007‐2008
CII‐AT‐0119‐02‐0708
2.
2008‐2009
CII‐AT‐0119‐03‐0809
3.
2009‐2010
CII‐AT‐0119‐04‐0910
4.
2010‐2011
CII‐AT‐0119‐05‐1011
5.
2011‐2012
CIII‐AT‐0119‐06‐1112
Training for category II EU‐funded project managed by the
4.
Luis Pérez González
European Agency for Reconstruction,
Civil Servants
Ph.D. – international
British Council, Skopje 2006
(Translators and Non‐
Expert in Certification
Majority Groups)
of Proficiency in
6.3.‐23.6.2006
Translation
NDI, 2002‐2004
Intensive Training
5.
NDI (National
democratic institute for Sessions in Conference
interpreting
international affairs) ‐
(Consecutive and
Faculty of Philology
"Blaze Koneski"‐ Skopje Simultaneous) for Civil
Servants from the
‐ Parlament of the
Republic of Macedonia Macedonian
Parliament
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Симоска, Силвана
Контрастивни
Филолошки факултет Скопје, 2010
проучувања: Сложени
именки во
германскиот и во
македонскиот јазик,
452 стр.
УКИМ, 2011 (позитивно рецензиран
2.
Симоска, Силвана
Gesundfutter statt
Schnellgerichte: Neues учебник, Билтен на УКИМ бр. 1004
од 15.3.2011 год. стр., 232‐235, во
zum alten
печат)
Kompositionsmodell
der deutschen Sprache
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Македонски јазик год. LX 2009, стр.
1.
СИМОСКА, Силвана
“Егзоцентрични
157‐177. – Скопје: Институт за
зборообразувања –
обид за индукција на македонски јазик „Крсте Мисирков“.
универзални
признаци”
2.
СИМОСКА, Силвана
“Професијата
Годишен зборник на Филолошкиот

11.

12.

толкувач во минатото факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
и денес“
2009, стр. 141‐152.
Годишен зборник на Филолошкиот
3.
СИМОСКА, Силвана
„Кон македонските
факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
еквиваленти на
германските сложени 2010, стр. 301‐310.
именки со придавка
како прв член“
Годишен зборник на Филолошкиот
4.
СИМОСКА, Силвана
„Типологија на
факултет „Блаже Конески„ – Скопје,
сложени зборови во
2011, стр. 223‐232.
македонскиот и во
германскиот јазик:
дијахрониско‐
синхрониски
пристап„,
XLIV Меѓународен семинар за
5.
СИМОСКА, Силвана
„Морфолошки
македонски јазик, литература и
наспрема лексички
култура: XXXVIII Меѓународна научна
антоними кај
конференција, лингвистика, Охрид,
придавките во
14‐15 јули 2011, во печат
македонскиот јазик„
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
30
11.2 Магистерски работи
18
11.3 Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
DAAD, Reihe Germanistik (Hg.)
1.
SIMOSKA, Silvana
„Dolmetscher und
Germanistentreffen Deutschland‐Süd‐
Übersetzer in
Ost‐Europa, 2.‐6.10.2006,
Mazedonien: Potenz,
Kompetez, Akzeptanz“ Dokumentation der Tagungsbeiträge,
2007, 313‐322. – Bonn.
Zorica Nikolovska, Emina Avdić (Hrsg.),
2.
SIMOSKA, Silvana
„Nomen est omen:
Nomen est Omen. Name und Identität
Kultursprachliche
in Sprache, Literatur und Kultur. ‐
Aspekte der
Skopje: Philologische Fakultät „Blaže
Namensgebung im
Koneski“, 2011, 287‐298.
Deutschen und
Makedonischen“
„Сложени именки во Germano‐Macedonica.
3.
СИМОСКА,
Wissenschaftliche Zeitschrift der
германскиот и во
Силвана/SIMOSKA,
македонскиот јазик – makedonischen Germanistik. 2010/1.‐
Silvana
контрастивна анализа Skopje , 195‐211.
/ Nominalkomposita
im Deutschen und
Makedonischen – Eine
kontrastive Analyse“
XXXIII Научна конференција XXXIX на
4.
СИМОСКА, Силвана
„Оказионализмите и
XXXIX Меѓународен семинар за
нивниот отслик во
македонски јазик, литература и
оригиналите и
култура, Охрид, (28 и 29 август 2006).
преводите од
‐ Скопје: Универзитет „Св. Кирил и
македонско‐

12.2

12.3

5.

СИМОСКА, Силвана

6.

СИМОСКА, Силвана

германската
провениенција“
„Јаки типови –
Полифункционалност
а на предлозите во
македонскиот и во
германскиот јазик“

Методијˮ, 2007, стр. 35‐48.
XXXVII Научна конференција на XLIII
Меѓународен семинар за
македонски јазик. литература и
култура, лингвистика, Охрид (15‐16
јули 2010). – Скопје: Универзитет
„Св. Кирил и Методијˮ, 2011, стр.
165‐177.
Германско‐македонски студии том
1, 1996‐1999. Makedonisch‐Deutsche
Studien Bd. 1 1996‐1999. ‐ Скопје:
Универзитет „Св. Кирил и Методиј„ –
Скопје, Филолошки факултет „Блаже
Конески„, 2011, стр. 193‐200.

„Кон македонските
еквиваленти на
германските сложени
именки (врз пример
на сложените именки
со придавка како прв
член)‟
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
SIMOSKA, Silvana
"Konstantin Miladinovs Informatologia, Translation Science II, ‐
Zagreb: Hrvatsko komunikološko
Sehnsucht nach dem
društvo. Croatian Communication
Süden (Т’га за југ) im
Association, 41/2008, 140‐148.
interkulturellen
Übersetzungsvergleich (On‐line:
www.hrcak.srce.hr/informatologia)
"
Езиковата политика на Европейския
2.
SIMOSKA, Silvana
“Nationale
съюз и европейското
Sprachpflege im
университетско пространство (Die
Kontext der
Sprachpolitik der EU und der
Sprachpolitik der EU”
europäische Hochschulraum, The
language policy of the EU and
European university education). –
Veliko Trnovo: Pic Verlag, 2006, 310‐
316.
Informatologia, Translation Science, ‐
3.
SIMOSKA, Silvana
“Aller Anfang ist
Zagreb: Hrvatsko komunikološko
schwer:
Ausbildungsmöglichkei društvo. Croatian Communication
ten für Übersetzer und Association, 38/2005, 113‐117.
Dolmetscher in
Mazedonien am
Beispiel des Lehrstuhls
für Übersetzen und
Dolmetschen in
Skopje,
4.
SIMOSKA, Silvana
„Die morphologische
Deutsche Sprache, Heft 2, 1999, 156‐
und semantische
187.
Vielfalt des
Adjektiv+Nomen‐
Kompositums“
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/

1.
2.
3.
4.
5.

број
1.

SIMOSKA, Silvana

“Training in and for
different cultures. The
case of Macedonia”,

2.

SIMOSKA, Silvana

3.

СИМОСКА, Силвана

„Farben als
Kulturspezifika.
Farbwirkung im
Original und in der
Übersetzung am
Beispiel von Luan
Starovas Времето на
козите (Zeit der
Ziegen)“
69)
„Беше во
чудниот месец мај:
Љубовта во јазичниот
пејзаж на Lyrisches
Intermezzo од Хајнрих
Хајне и на Лирски
интермецо од Блаже
Конескиˮ

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Емина Авдиќ
14.12.1966
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1989
професор по
германски јазик и
книжевност со
англиски јазик и
книжевност
магистер по
2002
филолошки науки
доктор на
2011
филолошки науки
Подрачје
Поле
Хуманистики
Наука за
науки
јазик
Подрачје
Поле
Хуманистички
Наука за
науки
јазик

конференција
CIUTI FORUM BEIJING 2011 “It is
sustainable economy that matters!
Economic development and the role of
professional language service
providers”. 21.‐22.05.2011.
4. SOEGV‐ Konferenz Bled, Slowenien.
10‐13.11.2011.

Меѓународен симпозиум „Блаже
Конески и македонскиот јазик,
литература и култураˮ по повод 90
години од раѓањето на Блаже
Конески. Скопје, Филолошки
факултет, 15‐16.12.2011

Институција
Филолошки факултет Скопје

Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐ Скопје
Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐ Скопје
Област
Германски јазик
Област
Германски јазик

8.

9.

Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
доцент по Методика на наставата по
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
германски јазик и Теорија и практика на
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје преведувањето
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Методика на наставата по
Катедра за германски јазик и книжевност,
германски јазик 1, 2, 3, 4
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје
2.

3.

4.

5.
6.

9.2

9.3

Консекутивно толкување од
македонски на германски јазик и
обратно со техники на бележење
(5. сем.)
Симултано и консекутивно
толкување од македонски на
германски јазик и обратно со
техники на бележење (6. сем.)
Теорија на преведувањето и на
толкувањето 1 и 2
Носител на предмет: Културолошки
проучувања Б3 и Б4
Носител на предмет: Стручна
терминологија за преведувачи и
толкувачи‐ медицина (носител на
предмет)

Катедра за преведување и толкување,
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје

Катедра за преведување и толкување,,
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје

Катедра за преведување и
толкување,Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐ Скопје
Катедра за преведување и толкување,
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје
Катедра за преведување и толкување,
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје

7.
8.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Техники на научната работа
Катедра за германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност,
2.
Интеркултурниот пристап во
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје
наставата по германски како
странски јазик (во фаза на
акредитацција)
Катедра за германски јазик и книжевност,
3.
Стратегии на толкувањето и на
Филолошки факултет „Блаже Конески“‐ Скопје
преведувањето (во фаза на
акредитација)
4.
5.
6.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.

10.

3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Емина Авдиќ
„Германскиот како
странски јазик во
основното и средното
образование во
Република
Македонија“
2.
Емина Авдиќ
„Интеркултурниот
пристап во наставата
по германски како
странски јазик и
неговата примена во
Република
Македонија“
3.
Емина Авдиќ
„Vorwort zum
Sammelband"

4.

10.2

Емина Авдиќ

„Mazedonien und
seine
translationswissen‐
schaftlichen
Möglichkeiten“

Издавач/година
Образовни рефлексии. Списание за
теорија и практика во воспитанието
и образованието. бр. 2‐3/2007. Биро
за развој на образованието, стр. 62‐
68.
Годишен зборник на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ Скопје,
книга 37, 2011, стр. 539‐547

во: Nikolovska, Z., Avdic, E. (Hrsg.)
(2011): Nomen est Omen. Name und
Identität in Sprache, Literatur und
Kultur. Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ Скопје , стр 9‐15.
во: Translation in Theorie und Praxis.
Universität Maribor/Slowenien 2012
(во печат))

5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Меѓународен проект
"Европското јазично
Проект во организација на
портфолио и неговата Европскиот центар за модерни
примена".
јазици во Грац, Британскиот совет од
Скопје и Министертвото за
образование и наука на РМ, 2007
Семинари за ЕКТС во организација
2.
Меѓународен проект
Учество во проектот
на УСАИД и Фондацијата институт
"Креирање
отворено општество одржан во
курикулуми според
Охрид.2007‐2008 (проект
принципите на
„Креативна настава и учење“)
Болоњската
проект на Филолошкиот факултет
декларација".
„Блаже Конески“, 2007‐2010.
Серија конференции во
3.
Меѓународен проект
„Developing online
организација на Европскиот центар
teaching skills“
за современи јазици во
DOTS
Грац/Австрија, март и септември
2011

10.3

11.

12.

4.

Меѓународен проект

5.

Меѓународен проект

„Иновирање на
матурскиот испит по
германски јазик“

Изготвување
наставни програми за
рано изучување на
германскиот како
странски јазик
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Емина Авдиќ
„Интеркултурниот
пристап во наставата
по германски јазик и
неговата примена во
Република
Македонија“
2.
Зорица Николовска и
Nomen est Omen.
Емина Авдиќ (изд.)
Name und Identität in
Sprache, Literatur und
Kultur.

Проект во органзација на
Министертвото за образование и
наука на РМ и Центарот за
тестирање ЦИТО ‐ Холандија, 2002 ‐
2012
Проект во органзација на
Министертвото за образование и
наука на РМ и на Гетеовиот институт
(канцеларија за врски) ‐ Скопје,
2009‐2012
Издавач/година
‐докторска дисертација‐
Филолошки факултет „Блаже
„Конески“ ‐ Скопје, 2010

Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ Скопје, 2011

3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
10
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
во: Germano‐Macedonica.
1.
Емина Авдиќ
„Die staatliche
Abiturprüfung im Fach Wissenschaftliche Zeitschrift der
makedonischen Germanistik. 2010 бр.
Deutsch als
1, стр.93‐101.
Fremdsprache an den
mazedonischen
Gymnasien und
Fachoberschulen"

12.2

12.3

2.

Емина Авдиќ

„Die Anbahnung einer
Kulturkompetenz bei
künftigen
Dolmetschern:
didaktische
Erfahrungen und
translatorische
Herausforderungen“
„Der Fremdsprachen‐
unterricht als Ort der
Begegnung mit der
fremden Kultur"

3.

Емина Авдиќ

4.

Емина Авдиќ

Kulturbezogene
Wortschatzarbeit im
DaF‐Unterricht“

5.

Емина Авдиќ

„Länderbericht FYROM
Mazedonien:
Deutschunterricht und
Germanistikstudium".

6.

Емина Авдиќ

во: Translation in Theorie und Praxis.
Universität Maribor/Slowenien 2012
(во печат)

во: Preljević, V.; Smailagić, V.; (2008):
"Тransformationsräume. Aspekte des
Wandels in deutscher Sprache,
Literatur und Kultur". Bosansko
filološko društvo: Sarajevo. стр. 163‐
179.
во: Nikolovska, Z., Avdic, E. (Hrsg.)
(2011): "Nomen est Omen. Name und
Identität in Sprache, Literatur und
Kultur". Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ Скопје , стр. 255‐
267.
во: Cakir M.; Merten, Ch. et al. (Hrsg.)
(2009): Tagungsdokumentation zum
Symposium "Perspektiven zur
Neustrukturierung der Studiengänge
Deutsch als Fremdsprache in
Südosteuropa" 3‐4. April 2008 an der
Universität Istanbul/Türkei. стр. 83‐93.
"Gefühlswelten und Emotionen".
Sammelband der 4. Konferenz des
SOEGV. Ljubljana/Slowenien (во
печат)

„Die Filmübersetzung
als besondere
translatorische
Herausforderung am
Beispiel von Wim
Wenders Werken"
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
Предавање одржано на научниот
1.
Емина Авдиќ
"DaF und
Minderheitensprachen собир под наслов "Deutsch bewegt.
Internationale Deutschlehrertagung
in Mazedonien"
Jena 2009" во организација на
Универзитетот "Фридрих Шилер" и
Меѓународното здружение на
наставници по германски јазик (IDV),
3.‐8.08.2009, во Јена/Сојузна

2.

Емина Авдиќ

3.

Емина Авдиќ

„Die Anbahnung einer
Kulturkompetenz bei
künftigen
Dolmetschern:
didaktische
Erfahrungen und
translatorische
Herausforderungen“
„Die Filmübersetzung
als besondere
translatorische
Herausforderung am
beispiel von Wim
Wenders Werken“

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.

Република Германија.
Предавање одржано на 3.
Меѓународен транслатолошки
симпозиум "Quo Vadis translatorische
Ausbildung?" во организација на
Универзитетот во Ријека и
Универзитетот во Марибор,
одржано во Ловран, 28.6.‐30.06.2011
Предавање одржано на 4.
Меѓународна конференција на
Здружението на германистите од
ЈИЕ "Emotionen und Gefühlswelten"
во организација на Германската
служба за академска размена
(DAAD), Универзитетот во Љубљана
и Здружението на германистите од
ЈИЕ (SOEGV),
10‐13.11.2011, Блед/Словенија

Зборообразувачки обрасци во германскиот
јазик со посебен осврт на сложените именки
Магистерски студии по јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
ред. проф. д‐р Силвана Симоска

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со теориски пристапи во зборообразувањето, како и со фонолошко‐морфолошката
форма и семантичките обрасци на зборообразувачките обрасци во германскиот јазик со
посебен осврт на сложените именки. Разликување на збророобразувачки обрасци врз основа на
нивната форма и содржина.
Содржина на предметната програма:
Преглед на зборообразувачки теории: трансформациски, лексикалистички, зборосинтаксички
пристап; лексикализација ‐ оказионализам ‐ неологизам; прагматски аспекти на
зборообразувањето; комплексност на сложени именки и средства за графичка демаркација;
активни и неактивни зборообразувачки обрасци; зброобразувачки обрасци: фонолошко‐
морфолошка форма (N+N, A+N, V+N и др.) и семантички образец (предикатско‐аргументски
структури) на сложени именки; хиперлексикон; елементарни предикати за сложени именки;
селективни рестрикции; детерминативни, координативни и посесивни сложени именки;
синтаксички алтернативи на сложени именки.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

30 часови

15.1
15.2

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

16.1
16.2
16.3

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

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

15 часови
часови

часови
часови
15 часови

80 бодови
бодови
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)
редовно и интерактивно учество во наставата

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Berlin/New York: de 2004, 2. Aufl.
1.
Motsch,
Grundzüge der
Gruyter
Wolfgang
deutschen
Wortbildung
Berlin / New York:
1991
Deutsche
2.
Ortner,
de Gruyter
Wortbildung. Typen
Lorelies,
und Tendenzen in der
Müller‐
Gegenwartssprache.
Bollhagen,
Vierter Hauptteil:
Elgin, Ortner,
Substantivkomposita
Hanspeter,
(Komposita und
Wellmann,
Hans, Pümpel‐ kompositionsähnlich
Mader Maria, e Strukturen 1).
Gärtner,
Hildegard
3.
Simoska,
„Die morphologische Deutsche Sprache,
1999
Silvana
und semantische
Heft 2, ‐
Vielfalt des
Mannheim: 1999,
Adjektiv+Nomen‐
S. 156‐187.

22.2

1.
2.
3.
4.

Kompositums"
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Eichinger,
Deutsche
Ludwig M.
Wortbildung. Eine
Einführung
2.
Dedering,
Wortbildung, Syntax,
Hans‐Martin
Text.
Nominalkomposita
und entsprechende
syntaktische
Strukturen in
deutschen Patent‐
und Auslegeschriften
Zur Theorie und
3.
Ortner
Praxis der
Hanspeter /
Kompositaforschung
Ortner,
Lorelies
4.
Cruse, Alan D. Lexikologie
et al. (Hrsg.)
/Lexicology. Ein
internationales
Handbuch zur Natur
und Struktur von
Wörtern und
Wortschätzen / An
international
handbook on the
nature and structure
of words and
vocabularies. 2.
Halbband
5.
Altmann,
Wortbildung fürs
Hans,
Examen
Kemmerling
Silke

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.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

Издавач

Година

Tübingen: Narr.

2000

Erlangen: Palm &
Enke

1982

Tübingen: Narr

1984

Berlin/New York: de
Gruyter

2005

Göttingen:
Vandenhoeck&
Ruprecht

2005,
2. überarb. Aufl.

Германско‐македонски контрастивни проучувања
Магистерски студии по јазик (германски)
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
ред. проф. д‐р Силвана Симоска

7,5

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Цели на предметната програма (компетенции):
Металингвистички компетенции за контрастивната граматика, како и подобрување на
објектлингвистичките компетенции во однос на македонскиот и на германскиот стандарден
јазик
Контрастирање на македонскиот и на германскиот јазичен систем со посебен осврт кон
дивергенции
Содржина на предметната програма:
Контрастивната граматика во рамките на историско‐споредбената граматика. Генеалошка и
типолошка класификација на јазиците: индоевропското семејство и флексивните јазици
(аналитички и синтетички јазици). Задачи, методи, примена на контрастивната граматика.
Варијација, инваријација, еквиваленција, конвергенција, дивергенција, терциум компарационис,
интерференција, трансференција. Германско‐македонски контрастивни проучувања на лексичко
рамниште: зброобразувачки обрасци, фразеологизми, заемки; на морфолошко рамниште:
категориите ‐ време, аспект, род, број, член; на синтаксичко рамниште: реченични членови,
реченични модели, збороред; на семантичко рамниште: семантички полиња, екстензија и
интезија на лексеми. Јазични универзалии врз пример на германскиот и на македонскиот јазик.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
30 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
15 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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)
редовно и интерактивно учество во наставата

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј

Година

22.2

1.

Симоска,
Силвана

2.

Gnutzmann,
von Claus
(Hrsg.)

3.

Mišeska‐
Tomić, Olga

Контрастивни
проучувања:
Сложени именки во
германскиот и во
македонскиот јазик
Kontrastive Linguistik

Balkan Sprachbund
Morpho‐Syntactic
Features

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Hinrichs, Uwe „Das Makedonische„
(Maksim
(Hrsg.) unter
Karanfilovski,
Mitarb. von
übersetzt von Silvana
Uwe Büttner
Simoska), in:
Handbuch der
Südosteuropa‐
Linguistik
Deutsch als
2.
Helbig,
Fremdsprache. Ein
Gerhard /
internationales
Götze, Lutz /
Henrici, Gert / Handbuch. (Artikel
Krumm, Hans‐ zur Kontrastivität)
Jürgen (Hg.)
3.
Sternemann,
Einführung in die
Reinhard et al. konfrontative
Linguistik. – Leipzig:
VEB Enzyklopädie.
4.
Конески,
Граматика на
Блаже
македонскиот
литературен јазик
5.
Симоска,
"Егзоцентрични
Силвана
зборообразувања –
обид за индукција
на универзални
признаци"

Скопје: Филолошки 2010
факултет, Блаже
Конески,

1990
Franfurt am
Main/Bern; New
York/Paris: Lang,
(Forum angewandte
Linguistik; Bd. 19)
University of
2006
Leiden: Springer

Издавач

Година

Wiesbaden:
Harrassowitz,
S. 239‐260

1999

Berlin, New York.
De Gruyter

2001

Leipzig: VEB
Enzyklopädie.

1983

Скопје: Култура.

1982

Македонски јазик
год. LX 2009, стр.
157‐177. – Скопје:
Институт за
македонски јазик
„Крсте Мисирков“.

2009

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.

Стратегии на преведувањето и на толкувањето
(специјален курс)
Наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
доц. д‐р Емина Авдиќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ познавање на развојот на теоретската мисла за преведувањето/толкувањето
‐ познавање на имплицитните и на експлицитните теории на преведувањето/толкувањето
‐ примена на теоретските сознанија при преведувањето/толкувањето
‐ усвојување и примена на стратегиите на преведувањето/толкувањето
‐ критичка анализа на оригинален текст и на неговиот превод
Содржина на предметната програма:
Развој на транслатологијата како наука за преведувањето и за толкувањето. Предмет на
теоријата на преведувањето/толкувањето. Осврт на теориската мисла за преведувањето/
толкувањето: имплицитни и експлицитни теории на преведувањето/толкувањето. Различните
пристапи и етапите во развојот на теоријата на преведувањето/ толкувањето: буквален и
слободен превод, функционален превод, преводна еквиваленција и функционална
кореспонденција. Рамништа на преведувањето: фонолошко, графичко‐ортографско,
преведување лексички содржини со посебен осврт на интернационализмите и на лажните
парови, преведување граматички содржини. Проблеми при преведувањето: нулта
еквиваленција и лажна еквиваленција. Стратегиите на преведувањето/толкувањето. Критичка
анализа на оригинален текст и на неговиот превод врз примери од германскиот и од
македонскиот јазик.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
0 часови

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

16.1
16.2
16.3

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

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

0 часови
часови
часови
бодови
бодови

10 бодови
30 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)
редовно посетување на предавањата и изработка
на семинарска работа
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
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Преведување:
Универзитет
1.
Арсова‐
теорија и практика
„Св. Кирил и
Николиќ,
Методиј“ ‐ Скопје
Лидија
Скопје ‐
2.
Михајловски, Под Вавилон.
Каприкорнус
Драги
Задачата на
преведувачот.
3.
Hönig, H,
Strategie der
Tübingen: Narr
Kussmaul, P.
Übersetzung
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Kalina, S.
Strategische Prozesse Language in
Performance Bd. 18.
beim Dolmetschen.
Tübingen: Gunter
Theoretische
Narr.
Grundlagen,
empirische
Untersuchungen,
didaktische
Konsequenzen.
2.
3.
4.
5.

Година
1999

2006

1999

Година
1998

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Интеркултурна комуникација
Наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
доц. д‐р Емина Авдиќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ запознавање со развојот на интеркултурната комуникација во хуманистичките науки
‐ усвојување на интеркултурна компетенција
‐ оспособување за учество во интеркултурна комуникација
‐ развивање на способноста за препознавање и за надминување на критични инциденти
Содржина на предметната програма:
Основите на интеркултурната комуникација. Поимот за културата и за супкултурите.
Интеркултурната компетенција како клучна компетенција, која се состои од знаења, вештини и
ставови. Интеркултурни подкомпетенции: познавање на параметрите на сопстената и на туѓата
култура, надминување на стереотипи и на предрасуди, развивање на чувство за емпатија и др.
Критичка анализа на текстови од аспект на интеркултурни содржини.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
0 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

10 бодови
30 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Услови за потпис и полагање на завршен
редовно учество на предавањата и изработка на
испит
семинарска работа
Јазик на кој се изведува наставата
германски и македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Tübingen: Narr
2003
1.
Volkmann et.
Interkulturelle
al. (Hrsg.)
Kompetenz:
Konzepte und Praxis
des Unterrichts
Bonn: Inter
1998
2.
Wierlacher, A; Fremdgänge
Nationes
Eine anthologische
Albrecht, C.
Fremdheitslehre für
(Hrsg.)
den Unterricht
Deutsch als
Fremdsprache
Stuttgart/Weimar: 2003
3.
Wierlacher, A; Handbuch
J.B. Metzler
Interkulturelle
Bogner, A.
Germanistik
(Hrsg.)
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
2.
3.
4.
5.

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

Техники на научната работа (за германисти)
Наука за јазикот
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
5
2 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска, доц. д‐р Емина Авдиќ
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ познавање на етапите на научно‐истражувачкиот процес
‐ способност за вршење на научно истражување
‐ способност за изработка, редакција и одбрана на научен труд

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Подготвителна фаза на научно истражувачкиот процес: избор на областа и стеснување на темата,
откривање на постоечката литература во земјата и во странство, формулирање на предметот, на
целите, на мотивацијата, на корпусот и на методите на истражувањето.
Фаза на научното истражување: осмислување на структурата на трудот, изработка на трудот,
прикажување на теоретските рамки на истражувањето, критичка анализа на истражувачкиот
проблем, на корпусот и негова ексцерпција. Заклучок. Начин на цитирање на извори.
Библиографија (книги, статии, весници, прилози од интернет и др.) Анекси.
Фаза на редакција и одбрана на трудот: редакција и лектура на трудот, графички дизајн (избор
на фонтови, табели, колони и др.) и печатење на трудот.
Подготовка на презентација на трудот со помош на слајдови.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
10 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
30 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Bern: Peter Lang
2003
Wissenschaftliches
1.
Starke,
G./Zuchewicz, Schreibem im
Studium DaF
T.
2.
Eco, U.
Wie man eine
Stuttgart: UTB Uni‐
2010
wissenschaftliche
Taschenbücher

3.

22.2

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Панзова, В.

Abschlussarbeit
schreibt
Науката како занает

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
ј
1.
2.
3.
4.
5.

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

Наслов

Verlag
Скопје:
Филозофски
факултет

2003

Издавач

Година

Валенција, реакција и конгруенција
наука за јазикот, германски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска
Предуслови за запишување на предметот ‐
Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретско познавање и разграничување на поимите валенција, рекција и конгруенција кај
различни автори
Способност за анализа на конструкции во однос на споменатите поими
Содржина на предметната програма:
Валенција: Термин и поим. Видови валенција (логичка, морфосинтаксичка и семантичка).
Критериуми за разграничување меѓу дополненија (актанти, комплементи) и додатоци
(суплементи) кај Тениер, Фатер, Енгел, Хелбиг/Буша, Цифонун/Хофман/Штрекер, Филмор.
Тестови за утврдување на статусот на јазилните конструкции во однос на валетноста.
Рекција: Термин и поими. Определба на рекцијата кај Тениер, Енгел, Хелбиг/Буша, Ајзенберг.
Конгруенција. Термин и поим. Определба на конгруенцијата кај Енгел, Хелбиг/Буша, Ајзенберг.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови

16.2
16.3
17.

Самостојни задачи
Домашно учење

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

80 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

часови
часови

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
од 91 до 100 бода
‐

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Tesniere, L.:
Grundzüge der
Stuttgart: Klett‐
strukturalen Syntax
Cotta
2.
Engel, U.:
Deutsche Grammatik Groos
3.
Helbig, G./
Deutsche Grammatik. Langenscheidt
Buscha, H.:
Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Stuttgart/Weimar:
1.
Eisenberg, P.: Der Satz. Grundriss
Metzler
der deutschen
Grammatik
2.
Zifonun, G./
Grammatik der
Berlin/New York de
Hoffmann, L./ deutschen Sprache,
Gruyter:
Strecker, B.:
Bd. 2
3.
Engel, U.:
Syntax der deutschen Berlin: Schmidt
Gegenwartssprache
4.
Fillmore, Ch.:
The Case for Case. In:
E. Bach & R.T. Harms
(eds.). Universals in
Linguistic Theory.
N.Y. 1968. Dt.:
Plädoyer für Kasus.
In: W. Abraham (Hg.),
Kasustheorie. Ffm.
1971, 1‐118.
5.
Welke, K. M.:
Einführung in die
Leipzig: Bibl. Institut

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

Година
1980
1996
2001

Година
2004

1997

1994

1988

Valenz‐ und
Kasustheorie

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.

Именската и придавската синтагма во германскиот
и во македонскиот јазик
наука за јазикот, германски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д‐р Емилија Бојковска
Предуслови за запишување на предметот ‐
Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретско познавање и разграничување на а) атрибутите на именката и на придавката, б) на
синтаксичката функција и в) на семантичката структура на именската и на придавската синтагма
во германскиот и во македонскиот јазик
Способност за анализа на конструкции во однос на споменатите поими
Содржина на предметната програма:
Именка. Флексија и граматички категории. Атрибути на именката. Нивна поделба на
дополненија и на додатоци. Валентност на именката. Изразна форма и синтаксичка функција на
атрибутите на именката. Синтаксичка функција на именската синтагма. Семантички категории.
Семантичка структура на именската синтагма. Синонимија и хомонимија.
Придавка. Флексија и граматички категории. Атрибути на придавката. Нивна поделба на
дополненија и на додатоци. Валентност на придавката. Изразна форма и синтаксичка функција
на атрибутите на придавката. Синтаксичка функција на придавската синтагма. Семантичка
структура на придавската синтагма. Синонимија и хомонимија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 бодови

17.2.

Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
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
од 91 до 100 бода
‐

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
германски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Engel, U.:
Deutsche Grammatik Stuttgart: Klett‐
Cotta
2.
Helbig, G./
Deutsche Grammatik. Langenscheidt
Buscha, H.:
Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht
Скоипје: Магор
3.
Минова‐
Синтакса на
Ѓуркова, Л.
македонсксиот
стандарден јазик
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Eroms, H.‐W.: Syntax der deutschen Berlin/New York; De
Sprache.
Gruyter
Скопје: МАНУ
2.
Тополињска, Граматика на
З.:
именската фраза во
македонскиот
литературен јазик
Универзитет „Св.
3.
Бојковска, Е.: Контрастивна
Кирил и методиј“‐
студија на
Скопје
атрибутите на
именката во
германскиот и во
македонскиот јазик
Stuttgart/Weimar:
4.
Eisenberg, P.: Der Satz. Grundriss
Metzler
der deutschen
Grammatik
5.
Zifonun, G./
Grammatik der
Berlin/New York de
Hoffmann, L./ deutschen Sprache
Gruyter:
Strecker, B.:

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

Година
1996
2001

2000

Година
2000
1974

во печат

2004

1997

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

8.

9.

Красимира Илиевска
01.04.1950
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
славистика
1971
Филозофски факултет ‐ Скопје
македонски јазик 1972
Филозофски факултет ‐ Скопје

Подрачје
Поле
Област
историска
лингвистика филологија
ономастика
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
лингвистика филологија
средновековна
словенска
писменост
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Руска граматика 1
2.
Руска граматика 2
3.
Руска граматика 7
4.
Руска граматика 8
5.
Методика 1
6.
Методика 2
7.
Методика 3
8.
Методика 4
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
меѓујазична хомонимија
2.
Руско‐македонска споредбена
морфосинтакса
3.
Руско‐македонска фразеолпгија
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.

10.

11.

12.

5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Красимира Илиевска
Законъ соудный
МАНУ, Скопје, 2004
людемъ,
2.
Красимира Илиевска
За научниот пристап
МАНУ, Скопје, 2007
на Петер Драганов
3.
Красимира Илиевска
Од македонско‐
XIV‐ти меѓународен славистички
руската хомономија
конгрес, Охрид 2008
60 год. Македонска полонистика,
4.
Красимира Илиевска
Општословенски
тенденции во форми‐ Скопје, 2009
рањето на јазичниот
израз кај децата
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Петар Илиевски,
Григориевиот превод проект на МАНУ и НАНУ
Красимира Илиевска
на Thesauros од
Дамаскин Студит
2.
Красимира Илиевска
Критичко издание на проект на МАНУ
творештвото на
Блаже Конески ‐
палеославистика
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или

12.2

12.3

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Красимира Илиевска
01.04.1950
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
високо образование
Образование
Година
Институција
славистика
1971
Филозофски факултет ‐ Скопје
македонски јазик 1972
Филозофски факултет ‐ Скопје

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое

Подрачје
историска
ономастика
Подрачје
средновековна
словенска
писменост
Институција
Филолошки
факултет „Блаже

Поле
лингвистика

Област
филологија

Поле
лингвистика

Област
филологија

Звање во кое е избран и област
редовен професор

9.

10.

е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Руска граматика 1
2.
Руска граматика 2
3.
Руска граматика 7
4.
Руска граматика 8
5.
Методика 1
6.
Методика 2
7.
Методика 3
8.
Методика 4
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
меѓујазична хомонимија
2.
Руско‐македонска споредбена
морфосинтакса
3.
Руско‐македонска фразеолпгија
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Красимира Илиевска
Законъ соудный
МАНУ, Скопје, 2004
людемъ,
2.
Красимира Илиевска
За научниот пристап
МАНУ, Скопје, 2007
на Петер Драганов
3.
Красимира Илиевска
Од македонско‐
XIV‐ти меѓународен славистички
руската хомономија
конгрес, Охрид 2008
4.
Красимира Илиевска
Општословенски
60 год. Македонска полонистика,
тенденции во форми‐ Скопје, 2009
рањето на јазичниот
израз кај децата
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Петар Илиевски,
Григориевиот превод проект на МАНУ и НАНУ

Красимира Илиевска
2.

11.

12.

Красимира Илиевска

на Thesauros од
Дамаскин Студит
Критичко издание на
творештвото на
Блаже Конески ‐
палеославистика

проект на МАНУ

3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Милица Миркуловска
6.10.1965
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1987
Диполомиран
професор по
македонски јазик
и полски јазик и
книжевност.
Магистер по
1991
филолошки науки
Доктор по
1996
филолошки науки

Подрачје
лингвистика,слави
стика, типологија,
компаративна/кон
трастивна
анализа,
полонистика,
македонистика

Институција
Филолошки факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје,
Македонија
Филолошки факултет во
Белград, (тогашна СФРЈ)
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Македонија
Област
лингвистика,славистика,
типологија,
компаративна/контрастивна
анализа, полонистика,
македонистика

Поле
лингвистика,
славистика,
типологија,
компаративн
а/контрастив
на анализа,
полонистика,
македонисти
ка
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
лингвистика,слави лингвистика, лингвистика,славистика,
типологија,
стика, типологија, славистика,
компаративна/контрастивна
компаративна/кон типологија,
компаративн анализа, полонистика,
трастивна
а/контрастив македонистика
анализа,
на анализа,
полонистика,
полонистика,
македонистика
македонисти
ка
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Редовен професор по предметот граматика на
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
полскиот јазик (доживотен избор во звање)
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Граматика на (современиот) полски Полски јазик и литература (основна насока)

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.2

јазик (1,2,3,4,5,6).
Полски јазик (1,2,3,4,5,6) (како
странски јазик)

а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
б) изборен предмет на ФлФБК ‐ странски јазик
или на УкиМ ‐ еден источнословенски или
западнословенски јазик
Полска цивилизација и култура
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
(1,2,3,4,5,6)
б) изборен предмет на ФлФБК или на УкиМ
Западната културна традиција и
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
комуникација (развој и влијанија) 1 б) изборен предмет на ФлФБК или на УкиМ
Источната културна традиција и
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
комунинација (развој и влијанија) 1 б) изборен предмет на ФлФБК или на УкиМ
а) Полски јазик и литература (основна насока)
Креативно / научно пишување
б) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
полски‐македонски (јазик,
литература, теорија на превод,
цивилизација и култура). (1,2,
Изработка на дипломска работа)
Контрастивна анализа на полскиот и а) Полски јазик и литература (основна насока)
на македонскиот јазик (1,2)
б) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ

Креативно пишување ‐ полска
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
цивилизација и култура
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА,
1.
Електронски јазични ресурси на
Катедра за славитика, Филолошки факултет
полскиот
„Блаже Конески“
јазик и нивна примена во
лингвистичките
проучувања
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА,
2.
Граматичка конфронтација –
Катедра за славитика, Филолошки факултет
полски : македонски 1,2,3,4,5
„Блаже Конески“
(Вербален систем
– предикати од прв ред; Вербален
систем – предикати од втор ред;
Вербален систем – предикати од
трет ред; Номинален систем;
Лексикон)
3.
Култура – свест – јазик
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра
на релација полски‐македонски
за славитика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
4.
Јазик – историја – култура
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра
на релација полски‐македонски
за славитика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
5.
Менторска работа при изработката
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА,
на трудот
Катедра за славитика, Филолошки факултет
„Блаже Конески“
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра
за славитика, Филолошки факултет „Блаже
Конески“
6.
Полскост како ситуација
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра
за славитика, Филолошки факултет „Блаже

Конески“
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА, Катедра за
1.
ГРАНИЦИ МЕЃУ ГРАМАТИКАТА И
славитика, Филолошки факултет „Блаже
ЛЕКСИКОНОТ ВО ПОЛСКИОТ ЈАЗИК
Конески“
ВО СПОРЕДБА СО МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Warszawa : PAN. Instytut slawistyki.
1.
Милица Миркуловска Инхоативна видска
SOW, 2000. – 265с. (Slavia
конфигурација во
[со: Karolak,
македонскиот јазик. – Meridionalis 3)
Stanisław]:)
Warszawa : PAN.
Instytut slawistyki.
SOW, 2000. – 265с.
(Slavia Meridionalis 3)
Скопје : МАНУ, 2000. – 145с. (Studia
2.
Милица Миркуловска Почеток на
дејство/состојба како linguistica Polono‐Meridianoslavica
10)
семантичка и
граматичка
категорија (врз
материјал од
македонскиот и
полскиот јазик). –
Скопје : МАНУ, 2000.
– 145с. (Studia
linguistica Polono‐
Meridianoslavica 10)
Балканска слика на светот. Зборник
3.
Милица Миркуловска Изразување на
од меѓународната научна
определеноста во
работилница одржана во Скопје на
балкански контекст.
5‐6.12.2005 [/ прир. Катица
Ќулавкова. – МАНУ], 2006, 473‐474.
Folia Philologica Macedono‐Polonica 7
4.
Милица Миркуловска Określoność w języku
Dalecy i Bliscy. Materiały 7 Kolokwium
macedońskim i
Polsko‐Macedońskiego [7‐8.06.2005] [
polskim.
/ pod. Red. B. Zielińskiego. – Poznań],
2006, 53‐61.
ZIN 2(90), 2007, 41‐53.
5.
Милица Миркуловска Bibliografia języka
macedońskiego online:
[со: Здравкова,
Катерина]: Bibliografia Doświadczenia i
osiągnięcia (Przyczynek
języka macedońskiego
online: Doświadczenia i do dyskusji nad
osiągnięcia (Przyczynek systemem informacji
9.3

10.

10.2

10.3

slawistycznej
do dyskusji nad
ISYBISLAW).
systemem informacji
slawistycznej
ISYBISLAW). – ZIN
2(90), 2007, 41‐53.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Одделение за лингвистички
Таксис во
1.
(ред.) проф. Ви́ ктор
истражувања на РАН (Руската
словенските јазици
Самуи́ лович
академија на науките) и Државниот
Таксис во
Храковскиј
универзитет во Санкт Петербург)
Миркуловска, Милица македонскиот јазик
(2011)
Скопје : МАНУ (2008, 2006, 2002)
Прилог кон
2.
(ред.) Миркуловска,
библиографијата на
Милица;
македонскиот јазик
Тополињска, Зузана
Скопје : МАНУ (2011)
’Сегашност’ во
3.
(ред.) Миркуловска,
словенските и во
Милица;
балканските јазици
Тополињска,
Зузана
Leiden, Boston : Brill (2000‐2011)
4.
(ред.) Тол, Сијмен
Bibliographie
автор на делот за
Linguistique /
Македонија:
Linguistic Bibliography
Миркуловска, Милица (проект при
Кралската
национална
библиотека во
Холандија
финансиран од
UNESCO). Материјали
од Македонија
Универзитет за нови технологии во
Структура на
5.
(ред.) Вулчанова, М.;
Трондхајм, Норвешка (2010)
именската синтагма
Тополињска, З.
Миркуловска, Милица (NP) во македонскиот
и во бугарскиот јазик
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
УКиМ, ФлФБК, во постапка на
1.
Миркуловска, Милица Вербалната
издавање
(прир.)
комуникација –
основа на
фонетиката/фонологи
јата и на
морфонологија на
современиот полски
јазик (учебник за
студенти со вежби +
аудио цд)
2.
Миркуловска, Милица Културните варијации УКиМ, ФлФБК, во постапка на
издавање
(прир.)
во градењето на
состојбите во
модерна Полска

УКиМ, ФлФБК, во постапка на
Влијанието на
издавање
повеќевековната
комуникација врз
дијалектната
диференцијација на
полскиот јазик
(учебник за студенти
и дијалектни текстови
за вежби со аудио
запис на цд)
Warszawa : PAN. Instytut slawistyki.
4.
Милица Миркуловска Инхоативна видска
SOW, 2000. – 265с. (Slavia
конфигурација во
[со: Karolak,
македонскиот јазик. – Meridionalis 3)
Stanisław]:)
Warszawa : PAN.
Instytut slawistyki.
SOW, 2000. – 265с.
(Slavia Meridionalis 3)
Скопје : МАНУ, 2000. – 145с. (Studia
5.
Милица Миркуловска Почеток на
дејство/состојба како linguistica Polono‐Meridianoslavica
10)
семантичка и
граматичка
категорија (врз
материјал од
македонскиот и
полскиот јазик). –
Скопје : МАНУ, 2000.
– 145с. (Studia
linguistica Polono‐
Meridianoslavica 10)
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Прилози. Contributions MANU 29/1‐
1.
Милица Миркуловска Online Bibliography of
2, 2008, 99‐124.
Macedonian
[со: Здравкова,
Language..
Катерина]: .
Polonistyka bez granic T.2. IV Kongres
2.
Милица
Aktywne
Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet
Миркуловска
opanowywanie
Jagielloński, Kraków, 9 ‐ 11
problematyki morfo‐
października 2008 roku [ / red.:
syntaktycznej przez
Ryszard Nicz Włodysław Miodunka,
studentów
Tomasz Kunz. – Kraków : UJ, Wydział
macedońskich.
Polonistyki], 2010.
Folia Philologica Macedono Polonica 8,
3.
Милица Миркуловска Таксис во
2011, 593‐604.
[со: Тоска, Ваљбона]
македонскиот,
полскиот и во
албанскиот јазик.
4.
Милица Миркуловска Definiteness in
Trondheim : Tapir academic press,
Macedonian and some 2009, 175–192.
parallels in Bulgarian.
5.
Милица Миркуловска Прием на полскиот
Sesiunea ştiinţifică, Slavistica
јазик и култура кај
românească. Tradiţii şi perspective,
македонските
(dedicată centenarului naşterii
3.

10.4

Миркуловска, Милица
(прир.)

студенти

11.

12.

profesorilor I.C. Chiţimia şi Pandele
Olteanu, Bucureşti, 3‐5 octombrie
2008 2009

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
25
11.2 Магистерски работи
8
11.3 Докторски дисертации
5
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Милица Миркуловска Online Bibliography of Прилози. Contributions MANU 29/1‐2,
2008, 99‐124.
Macedonian
[со: Здравкова,
Language..
Катерина]: .
Polonistyka bez granic T.2. IV Kongres
2.
Милица
Aktywne
Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet
Миркуловска
opanowywanie
Jagielloński, Kraków, 9 ‐ 11
problematyki morfo‐
października 2008 roku [ / red.:
syntaktycznej przez
Ryszard Nicz Włodysław Miodunka,
studentów
Tomasz Kunz. – Kraków : UJ, Wydział
macedońskich.
Polonistyki], 2010.
Folia Philologica Macedono Polonica 8,
3.
Милица Миркуловска Таксис во
2011, 593‐604.
[со: Тоска, Ваљбона]
македонскиот,
полскиот и во
албанскиот јазик.
Trondheim : Tapir academic press,
4.
Милица Миркуловска Definiteness in
Macedonian and some 2009, 175–192.
parallels in Bulgarian.
5.
Милица Миркуловска Прием на полскиот
Sesiunea ştiinţifică, Slavistica
јазик и култура кај
românească. Tradiţii şi perspective,
македонските
(dedicată centenarului naşterii
profesorilor I.C. Chiţimia şi Pandele
студенти
Olteanu, Bucureşti, 3‐5 octombrie
2008 2009
Leiden, Boston : Brill (2000‐2011)
Материјали од
6.
(автор на делот за)
МакедонијаBibliograp
Македонија:
Миркуловска, Милица hie Linguistique /
Linguistic Bibliography
(проект при
Кралската
национална
библиотека во
Холандија
финансиран од
UNESCO). (ред.) Тол,
Сијмен
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број

1.

2.

12.3

Милица Миркуловска
[со: Здравкова,
Катерина]: .
(автор на делот за)
Македонија:
Миркуловска, Милица

3.

Милица Миркуловска
[со: Тоска, Ваљбона]

4.

Милица Миркуловска

Online Bibliography of Прилози. Contributions MANU 29/1‐2,
Macedonian Language. 2008, 99‐124.
Материјали од
МакедонијаBibliograp
hie Linguistique /
Linguistic Bibliography
(проект при
Кралската
национална
библиотека во
Холандија
финансиран од
UNESCO). (ред.) Тол,
Сијмен
Таксис во
македонскиот,
полскиот и во
албанскиот јазик.
Прием на полскиот
јазик и култура кај
македонските
студенти

Leiden, Boston : Brill (2000‐2011)

Folia Philologica Macedono Polonica 8,
2011, 593‐604.

Romanoslavica 45 (Sesiunea ştiinţifică,
Slavistica românească. Tradiţii şi
perspective, (dedicată centenarului
naşterii profesorilor I.C. Chiţimia şi
Pandele Olteanu), Bucureşti, 3‐5
octombrie 2008), 2009, 127‐130.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Милица Миркуловска Таксис во
Научна конференција „Таксис во
македонскиот јазик
словенските јазици“ (во рамките на
проектот раководен од проф. Ви́ ктор
Самуи́ лович Храковскиј при
Одделението за лингвистички
истражувања на РАН (Руската
академија на науките) и Државниот
универзитет во Санкт Петербург),
Санкт‐Петербург 3 и 4 јуни 2010
VIII Полско‐македонска научна
2.
Милица Миркуловска ТАКСИС ВО
конференција, Филолошки факултет
Ваљбона Тоска
МАКЕДОНСКИОТ,
„Блаже Конески“, Скопје, 22 и 23
ПОЛСКИОТ И ВО
октомври 2009.
АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК
IV Kongres Polonistyki Zagranicznej
3.
Милица Миркуловска Aktywne
„Polonistyka bez granic”, Uniwersytet
opanowywanie
Jagielloński, Kraków, 9 ‐ 11 октомври
problematyki morfo‐
2008
syntaktycznej przez
studentów
macedońskich.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Лидија Танушевска
12.03.1969
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
дипломиран
1991
филолог
магистер
2003

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Филолошки факултет „Блаже
Конески“
Област
Полска граматика

доктор

2010

Поле
Споредбена
граматика
Поле
Област
Споредбена Теорија и практика на
преведувањето
анализа на
полската
литература
Звање во кое е избран и област
доцент, полска литература

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Полонистика

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Полонистика

8.

Доколку е во работен однос
Институција
да се наведе институцијата
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Полска литература 1,2,3,4,5,6,7,8
Полски јазик и книжевност/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
2.
Практика на преведувањето 1 и 2
Полски јазик и книжевност/ Филолошки
факултет „Блаже Конески“
3.
Преведување од полски на
Полски јазик и книжевност/ Филолошки
македонски јазик и од македонски
факултет „Блаже Конески“
на полски јазик 1 и 2
4.
Просеминар по полска книжевност
Полски јазик и книжевност/ Филолошки
1и2
факултет „Блаже Конески“
5.
Теорија на преведувањето 1 и 2
Руски јазик и книжевност и полски јазик и
книжевност/ Филолошки факултет „Блаже
Конески“
6.
Усно‐симултано и консекутивно
Полски јазик и книжевност/ Филолошки
преведување
факултет „Блаже Конески“
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Полонистика/ насока Литература и култура/
1.
Полско‐македонски книжевни
Филолошки факултет „Блаже Конески“
релации

9.

10.

2.

Полската школа на репортажата

3.

Полската воена проза

Полонистика/ насока Литература и култура/
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Полонистика/ насока Литература и култура/
Филолошки факултет „Блаже Конески“

4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Институт за македонски јазик „Крсте
1.
Лидија Танушевска
„Избрани проблеми
Мисирков“/ 2011
во преводот на
полска литература на
македонски јазик“ во:
Македонски јазик LXII
Филолошки факултет „Блаже
2.
Анета Дучевска,
„Малото е важно.
Лидија Танушевска
Стратегии на превод“. Конески“ / 2011
во: Pholia philologica
macedono‐polonica
том 8.
Uniwersytet Śląski, Wyd. Gnome.
3.
Lidia Tanuszewska
” Nauczanie literatury
polskiej na polonistyce Katowice/ 2010
w Macedonii” w:
Literatura polska w
świecie. T. 3.
Obecności. Red. R.
Cudak.
Филолошки факултет „Блаже
4.
Лидија Танушевска
„Категоријата аспект
Конески“/ 2009
во македонскиот,
полскиот и
словенечкиот јазик“
во: Зборник на
трудови од Третата
македонско‐
словенечка
конференција
5.
Lidia Tanuszewska
„Progresja tematyczna Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznav/2007
w "Sklepach
cynamonowych"
Brunona Schulza”, w:
Literatura, kultura i
język polski w

11.

12.

kontekstach i
kontaktach
światowych
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Катерина Велјановска, Преглед на видските Меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и
Анета Дучевска, Сташа форми на почестите
култура/ 2007
глаголи во
Тофовска, Лидија
македонскиот јазик
Танушевска
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Бегемот/ 2011
Бруно Шулц
1.
Лидија Танушевска ‐
„Продавниците со
превод од полски
боја на цимет/
јазик
Санаториумот под
клепсидрата“
Хенрик Сјенкјевич
Или‐или/ 2011
2.
Лидија Танушевска ‐
„Без догма“
превод од полски
јазик
3.
Лидија Танушевска ‐
Олга Токарчук
Македонска реч/ 2007
превод од полски
„Правек и другите
јазик
времиња“
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
7
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.

12.2

12.3

5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
2.
3.

СТУДИСКИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
НАУЧНА ОБЛАСТ КНИЖЕВНОСТ

Модул: ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмети од потесна специјалност
Светите книги како книжевност
Теорија и интерпретација на интертекстуалноста
Гранични жанри
Книжевноста, медиумите и популарната култура
Книжевност и историја
Поетика на пејзажот

Часови
15
15
15
15
15

Часови
15
15
15
15
15
15

Кредити Семестар
7,5
1
7,5
1
7,5
1
7,5
1
7,5
1
7,5
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити Семестар
10
5
2
12
5
2
/
20
2
ВКУПНО: 30

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
општа и компаративна книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
1 семестар
акад. Катица Ќулавкова,

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојување на теоријата на интертекстуалноста, како специфичен компаративен и
херменевтички метод на толкување на книжевните и на уметничките дела, низ непосредни
практики на толкување.
Содржина на предметната програма:
интертекстуалност, хипотекст, метафикција, текст во текст, роман во роман, филм во филм,
театар во театар, туѓа реч, актуализација на архетипски и митски структури, цитатност, монтажа,
палимпсест, симулација, римејк, пародија, културна меморија, дијалогичност, интермедијалност,
интердискурзивност, интертекстуална иронија.
1.
Интертекстуалноста во книжевноста и уметноста (теории и практики):
•
Увод во теоријата на интертекстуалноста: кус историски преглед на теориите на
интертекстуалноста (Михаил Бахтин, Јулија Кристева, Цветан Тодоров, Ролан Барт, Мајкл
Рифатер, Антоан Компањон, Харолд Блум, Умберто Еко и др.
•
Интертекстуалноста како компаративен метод и како херменевтичка стратегија на
толкување на книжевноста и на другите уметности
•
интертекстуалноста како конститутивен елемент на фикционалните и на поетските
текстови
•
Интертекстуалноста во модернизмот и во постмодернизмот (компаративни толкувања)
•
Интертекстот како облик на книжевна меморија (интертекстуалноста како сублимација на
доминантни историски приказни и како реинтерпретација на архетипските структури)
•
Интерпретација на наративни, драмски и поетски текстови од перспектива на
архетипските структури и митските традиции (актуализација на архетипот во романот и филмот)
•
Книжевниот текст како дијалог и полемика со друг текст, културно‐историски контекст и
поетичко‐естетички код.

2.

Интерпретативен дел: толкување на текст во текст
во романот, театарот и филмот:

•
Роман во роман (образец: Ернесто Сабато: Јунаците и гробовите, М. Булгаков: Мајсторот и
Маргарита)
•
Театар во театар (образец: Роналд Харвуд, Гардеробер...)
•
Филм во филм (образец: Жената на францускиот поручник...)

3.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Интертекстуална иронија:

•
интертекстуалноста во конституирањето на погледот на свет во рамки на една епоха, во
еден културен и цивилизациски систем
•
актуелизација на содржини од колективната меморија, колективното несвесно,
културната традиција и историјата
•
интертекстуалноста во конституирањето на смислата на книжевните дела (семантички
идентитет на делото)
•
интертекстуалноста во конституирањето на книжевно‐естетските и културните идентитети
(естетски и културни разлики).
•
Литераризирање и естетизирање на колективната културна меморија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
30 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

40
30

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)
посета , учество во предавањата и изработен
семинарски труд
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.бро
Автор
Наслов
ј
Culler, Jonathan.
Performativni jezik.
1.
2.

Jung, Karll Gustav

бодови
бодови

Književna teorija. Vrlo
kratak uvod.
Transcendentna funkcija,
Dinamika nesvesnog

Издавач

Година

Zagreb: AGM,

2001

Novi Sad: Matica srpska

1978

3.

22.2

Jung, Karll Gustav

Lično i nadlično ili
kolektivno nesvesno,
Sintetska ili konstruktivna
metoda & Arhetipovi
kolektivno nesvesnog

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Larsen, Svend What is literary
Erik
historiography?
Interpretations Vol. 4
2.

Ќулавкова,
Катица

3.

Ќулавкова, K

4.

Ќулавкова,
Катица

„Парадигмата на
дистанцијацијата ‐
поимите очудување,
отуѓување, ефект на
алиенација,
дезилузионирање,
естетска и толкувачка
дистанца во поетиката и
во херменевтиката на 20
век“, Прилози бр. 1
“Безнадежната
конфузија како квази
карневализација и
десинкретизација: врз
интерпретативните
модели на Михаил М.
Бахтин и Ренате
Лахман».
Херменевтичкиот круг,
трансцендентите/перфо
рмативни функции и
архетипската
интерпретација на
книжевноста (обид за
синтеза)

Novi Sad: Matica Srpska

1978

Издавач

Година

Department of
Comparative
Literature, Aarhus
University

2010

ОЛЛН, МАНУ

2010

Скопје: МАНУ

2009

Во печат Прилози на
МАНУ.

2010

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Идентитет и другост ‐имаголошки студии
Наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра ‐ Општа и компаративна книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Елизабета Шелева
Предуслови за запишување на предметот завршен прв циклус студии
Цели на предметната програма (компетенции):
оспособување за самостојна културолошка анализа на категоријалните имаголошки одредници,
проучување на културниот идентитет, осознавање на интра и интер‐културалната Другост
Содржина на предметната програма:

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Дефиниција и типологија на категоријата идентитет. Есенцијализам и конструктивизам.Видови
идентитет:расен, родов, етнички/национален, класен, генерациски, културен.Транслациони и
субалтерни идентитети.Политика на идентитетот.Културните проекции и стереотипи за Другиот ‐
имагологија.Идеолошки и утописки слики за Другиот. Процесот на подруготнување и
имагологијата како аксиологија.Типологија на Другиот: интра‐културен и интер‐културен
Друг.Малиот и големиот Друг. Концептуалниот туѓинец.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Katrin Halpern Identitet(i)
Clio, Beograd
(ed)
2.
Едвард Саид
Ориентализам
Магор, Скопје
3.
Елизабета
Дом/идентитет
Магор, Скопје
Шелева
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Мarija
Balkanizam kao
XX vek, Beograd
Todorova
retorika drugosti

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

Година
2009
2009
2005

Година
2010

2.

Jулија
Кристева

Токати и фуги за
другоста

Темплум, Скопје

2005

3.
4.
5.

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):
Предметот има цел да го насочи постдипломецот кон компаративна анализа на современите
теoретски пристапи кон книжевноста, уметноста и културата. Во рамките на наставата се
развиваат компетенции за толкување на релација текст/контекст, способноста за дескрипција на
постапките, за синтетизирање на идеите, за контрастивен и споредбен интердисциплинарен и
интермедијален пристап, за преиспитување на улогата на лингвистичко‐литературните,
визуелните, аудитивните аспекти на претставувањето и постапките кои се составен дел на
поетикета на уметноста реализирана низ различни медиуми.
Практикување и примена на различни перспективи на толкување на делата.
Содржина на предметната програма:
Предметот е заснован врз компаративно проучување и толкување на односите на авторот,
текстот, реципиентот (читателот, гледачот, слушателот), контекстот и културата. Во проучувањата
е вклучено преиспитување на улогата на субјектот ( авторот /режисер, писател, поет, драматург,
сценарист, композитор/ нараторот, лирскиот субјект, ликовите), неговиот идентитет или неговата
дезидентификација, статусот на јас и „другиот“ низ призма на „претставувањата/сликите“ кои се
дистрибуираат во форма која ја одразува разликата заснована врз припадноста на определена
култура, класа, род, раса, образование, нација, историска епоха, но и во форма која подразбира
комуникација и вкрстување. Истражувањата се врзуваат за различни жанри и медиуми на нивна
реализација (роман, расказ, драма, песна, филм, театар, сликарско дело, музика) со цел да се
определи сложената структура на „уметничките продукти“ во современата епоха и содржината
и улогата на поимот книжевно дело во неа.
Проучувањата се засновани врз интердисциплинарните пристапи и интермедијалните односи
кои ја карактеризираат уметноста .
Методолошките пристапи кон книжевното дело посматрано во контекстот на релацијата
модерна/постмодерна уметеност и култура се врзуваат за
формалистичките/структуралистичките аспекти на делото сфатено како артефакт, за
постструктурализмот, теориите за интермедијалните односи и реализации на уметничките дела,
теориите за дискурсите, теориите за дискурсите на моќта, теоријата на субјектот во книжевноста
и културата, психоаналитичкиот модел на проучување на книжевноста, аспектите на книжевната
антропологија и книжевноста, философско‐феноменолошкиот пристап кон книжевноста,

11.

Теорија и методологија на книжевните
проучувања
општа и компаративна книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
проф.д‐р Славица Србиновска/проф д‐р Елизабета
Шелева

12.
13.
14.
15.

16.

17.

теоријата на рецепција, социолошките аспекти на книжевното дело, политичките и
културолошки модели на преиспитување на улогата на идентитетот (класата, расата, полот,
нацијата, возраста итн.) во книжевноста, феминистичката критика, постколонијалните практики
на проучување, културолошките анализи.
Предметот се занимава со определување на трансформациите на компаративните проучувања
на книжевноста во културолошки компаратистички студии.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
30 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

40 бодови
30 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)
посета , учество во предавањата и изработен
семинарски труд
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Сндра
Дали е науката
Хардинг
мултикултурна
2.
Јуриј Лотман Семиосфера
3.
Торил Мои
Сексуална
текстуална политика
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Hayden White Tropics of Discourse:
Essays in Cultural

Издавач

Година

Сигмапрес, Скопје

2004

Светови, Нови Сад
Сигмапрес, Скопје

2000
2001

Издавач
Johns Hopkins
University Press,

Година
1978

2.

Žak Derida

3.

Julia Kristeva

4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Criticism
O gramatologiji

Powers of Horor:An
essay of Abjection
Linda Hucheon The Politics of
Postmodernism
Judith Butler
Precarious Life

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

Baltimore
Veselin Masleša,
Srajevo
Columbia UP, New
York
Routledge,
London&New York
Verso, London

1975
1982
1989
2004

Критички методи – Ролан Барт
Општ (заеднички) втор циклус студии
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности

Прв циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Д‐р Илинка Митрева, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со сложената и хетероклитна критичка мисла на Ролан Барт, еден од најголемите
француски мислители на 20‐ти век.
‐ Способност за поимање на јазикот како централна категорија на книжевноста.
‐ Способност за препознавање на концептот писмо како трета димензија на формата.
‐ Способност за усвојување на Бартовиот концепт за задоволството во читањето
Содржина на предметната програма:
Критичката мисла на Барт: од теорија на писмото, преку критиката на значењето до елементите
на семиологијата. Критиката како проблематика на јазикот. Теоретскиоткорпус на Барт: модели
на анализа, критичка интерпретација и теорија на текстот.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или

20 бодови
20 бодови

18.

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.
11.

семинарска работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

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
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Roland
Le degre zero de
Barthes,
l’ecriture,
2.
Roland
Mythologies
Barthes,
3.
Roland
Essais critiques
Barthes,
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Roland
Critique et Verite
Barthes,
2.
Roland
Sur Racine
Barthes,
3.
Roland
S/Z
Barthes,
4.
5.

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

Година

Paris, Seuil,

1953

Paris, Seuil,

1957

Paris, Seuil,

1964

Издавач

Година

Paris, Seuil,

1966;

Paris, Seuil,

1963;

Paris, Seuil,

1970.

Англосаксонски книжевни теории
Англиска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за англиски јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Зоран Анчевски
Предуслови за запишување на предметот Познавање на англискиот јазик
Цели на предметната програма (компетенции):
Проучување на развојот на англосаксонските книжевни теории во 20. век
Содржина на предметната програма:
Проучување на развојот на англосаксонските книжевни теории во 20.век: Органицистички и
формалистички сфаќања на литературата: имиџизам, вортицизам (Езра Паунд, Хјулм, итн.).

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Симболизмот на Вилијам Б. Јејтс. Редефинирање на традицијата, поетиката и функцијата на
авторот (Т. С. Елиот). „Новата критика“ и „Архетипската критика“ во Англија и САД.
Структуралистичка и семиотичка критика. Постструктуралистичка теорија и критика:
деконструктивистичка, херменевтичка, рецепционистичка и феминистичка, дијалошка и
генеолошка критика.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

15 бодови
15 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)
Редовно присуство и учество во наставата

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Англиски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Terry
Literary Theory
Blackwell
1996
Eagleton,
Contemporary
Macmillan
1989
2.
G. Douglas
Atkins & Laura Literary Theory
Morrow
Cornell Uni. Press
1989
3.
Jonathan
On Deconstruction:
Culler
Theory and Criticism
after Structiralism
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј

1.
2.
3.
4.

5.

Northrop Frye
Paul de Man
Ann Jefferson
& David Robey
Geoffrey H.
Hartman

John Frow

Anatomy of Criticism
Blindness and Insight
Modern Literary
Theory
Criticism in the
Wilderness: The
Study of Literature
Today
Marxism and Literary
Theory

Princeton Uni. Press
Oxford Uni. Press
B.T. Batsford,
London
Yale University
Press

1973
1971
1991

Blackwell

1988

1980

ПРЕДМЕТИ ОД ПОТЕСНА СПЕЦИЈАЛНОСТ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Светите книги како книжевност
Наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Општа и компаративна книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф. д‐р Маја Бојаџиевска

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
курсот има за цел, преку текстуална анализа на неколку древни текстови инкорпорирани во
светите книги на различни цивилизации и преку интеррелигиски компарации да ја покаже
сложената врска меѓу уметноста на фикцијата и човекот во реалниот свет
Содржина на предметната програма:
Курсот опфаќа критички интерпретации на неколку репрезентативни дела од старите
книжевности на блискиот и дслечниот Исток. текстуалните студии се посветени на толкување
одбран корпус Библиски текстови (старозаветни и новозаветни, египетската Книга на мртвите,
Талмудот, гностичките евангелија, Теогонија, Енума зелиш, Риг‐Ведите, Упанишадите, Багавад
Гита, Куранот, Авеста. Расчитувањето на старите текстови инкорпорирани во светите книги ќе ги
покаже фундаменталните интереси на литературата од различни културн традиции кои ги
преобразуваат и реинтерпретираат „упорните“ религиски теми: суштинските аспекти на
човековото однесување, митот, ритуалот и култот, сликите на божественото, сликите на рајот и
пеколот, креацијата, сексуалноста, смртта и телото, бесмртноста и душата, насилството,
откровението, спасот, комуникацијата и идентитетот и тн. Курсот ќе се занимава со одбрани
парадигматични текстови поаѓајќи од претпоставката дека сложената релација меѓу уметноста и
фикцијата и позицијата на човекот во реалниот свет, и покрај различностите и оригиналноста на
книжевниот факт, упатува кон некои заеднички теми, мемории и симболички посредувања.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или

40 бодови
60 бодови

18.

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

семинарска работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

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)
присуство на настава, изработка на семинарски
труд и негова усна презентација
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Frye, Northrop The great Code
2.
Frye, Northrop Words with Power
3.
Girard, Rene
Le violence et le
sacre
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Pagels, Elaine, The Gnostoc Gospels
2.
Pagels, Elaine, The Origin of Satan
3.
Beltz, Walter
Mitologija Kur'ana
4.
Onfray, Michel Traite d'atheologie
5.

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

Grasset

Година
1974
1990
1972

Издавач

Година
1981
1989
1980
2005

Теорија и интерпретација на интертекстуалноста
општа и компаративна книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
1 година
7.
1 семестар
акад. Катица Ќулавкова

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Усвојување на теоријата на интертекстуалноста, како специфичен компаративен и
херменевтички метод на толкување на книжевните и на уметничките дела, низ непосредни
практики на толкување.
Содржина на предметната програма:
интертекст(уалност), хипотекст, метафикција, текст во текст, роман во роман, филм во филм,
театар во театар, туѓа реч, актуализација на архетипски и митски структури, цитатност, монтажа,

палимпсест, симулација, римејк, пародија, културна меморија, дијалогичност, интермедијалност,
интердискурзивност, интертекстуална иронија.

1. Интертекстуалноста во книжевноста и уметноста (теории и практики):








Увод во теоријата на интертекстуалноста: кус историски преглед на теориите на
интертекстуалноста (Михаил Бахтин, Јулија Кристева, Цветан Тодоров, Ролан Барт,
Мајкл Рифатер, Антоан Компањон, Харолд Блум, Умберто Еко и др.
Интертекстуалноста како компаративен метод и како херменевтичка стратегија на
толкување на книжевноста и на другите уметности
интертекстуалноста како конститутивен елемент на фикционалните и на поетските
текстови
Интертекстуалноста во модернизмот и во постмодернизмот (компаративни
толкувања)
Интертекстот како облик на книжевна меморија (интертекстуалноста како
сублимација на доминантни историски приказни и како реинтерпретација на
архетипските структури)
Интерпретација на наративни, драмски и поетски текстови од перспектива на
архетипските структури и митските традиции (актуализација на архетипот во
романот и филмот)
Книжевниот текст како дијалог и полемика со друг текст, културно‐историски
контекст и поетичко‐естетички код.

2. Интерпретативен дел: толкување на текст во текст
во романот, театарот и филмот:




Роман во роман (образец: Ернесто Сабато: Јунаците и гробовите, М. Булгаков:
Мајсторот и Маргарита)
Театар во театар (образец: Роналд Харвуд, Гардеробер...)
Филм во филм (образец: Жената на францускиот поручник...)

3. Интертекстуална иронија:


12.
13.
14.
15.

интертекстуалноста во конституирањето на погледот на свет во рамки на една
епоха, во еден културен и цивилизациски систем
 актуелизација на содржини од колективната меморија, колективното несвесно,
културната традиција и историјата
 интертекстуалноста во конституирањето на смислата на книжевните дела
(семантички идентитет на делото)
 интертекстуалноста во конституирањето на книжевно‐естетските и културните
идентитети (естетски и културни разлики).
 Литераризирање и естетизирање на колективната културна меморија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови

15.2

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

3.
22.2

Bahtin, M. (V.
Vološinov).
Clayton, Jay/Eric
Rothstein

часови
часови
часови

бодови
40 бодови
30 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)
посета , учество во предавањата и изработен
семинарски труд
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.бро
Автор
Наслов
ј
Allen, Graham
Intertextuality
1.
2.

часови

30 бодови

17.3.
17.4.

18.

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

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

Marksizam i filozofija
jezika
Influence and
Intertextuality in Literary
History

Издавач

Година

London & New York:
Routledge
Beograd, Nolit

2001

The University of
Wisconsin Press

1991

1980

Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
Compagnon,
La seconde main ou le
1.

Paris, Editions du Seuil

1979

2.

Скопје, Култура

2003

Скопје, МАНУ

2007

Скопје, МАНУ

2009

Скопје, МАНУ

2012

3.
4.
5.

Antoine
Ќулавкова,
Катица
Ќулавкова, К.

Ќулавкова,
Катица
Ќулавкова,
Катица

travail de la citation
Теорија на
интертекстуалноста
Група авторски текстови
објавени во Поимникот
на книжевната теорија
Демонот на
толкувањето
Македонски искушенија
и други огледи

Издавач

Година

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Гранични жанри (специјален курс, изборен)
наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
општа и компаративна книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Лидија Капушевска‐Дракулевска, редовен проф. ,
д‐р Владимир Мартиновски, доцент
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со историјата и проблематиката на модерната европска книжевност,
со новите книжевни и паракнижевни жанри, како и со нивната улога во еден поширок
компаративен контекст.
Литературно‐теоретски компетенции
Способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите
Способност за поттикнување креативност и критичност кај учениците
Содржина на предметната програма:
Акцентот е ставен на оние форми кои се гранично книжевни: епистоларија, автобиографски,
дневнички и мемоарски записи, поетички и други текстови со автореференцијален карактер... и
нивната улога и значење во толкувањето на книжевно‐уметничките дела. Хибридни книжевни
жанри и проблемот на класификација. Книжевно‐историските околности и културните рамки во
кои доаѓа до промени во третманот на книжевните форми. Значењето на романтизмот и на
рускиот формализам. Хибридните жанри во современи услови. Апликативен материјал на
најпарадигматични примери.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

40 бодови
60 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)

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

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
присуство на настава, изработка на семинарски
труд и негова усна презентација
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Oraić Tolić, D., Intertekstualnost&
V. Žmegač, ur. Autoreferencijalnost
2.
Синополи, Ф. „Литературните
родови“, во:
Компаративна
книжевност, (прир.:
А. Њиши), стр. 113‐
139.
3.
Стојановић,
Увод у теорију
М.
жанрова
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Pavličić, P.
Književna genologija
2.
Flaker, A., D.
Pojmovnik ruske
Ugrešić, ur..
avangarde 7
3.
Ženet, Ž.
Figure V
4.
Ќулавкова, К., Теорија на
прир.
интертекстуалноста
5.
Ќулавкова, К., Поимник на
прир.
книжевната теорија

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

Година

Zagreb

1993

Скопје

2006

Београд

2009

Издавач

Година

Zagreb
Zagreb

1983
1990

Novi Sad
Скопје

2002
2003

Скопје

2007

Книжевност, медиуми, популарна култура
општа и компаративна книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: општа и компаративна книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф.д‐р Славица Србиновска

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има цел да го насочи постдипломецот кон проучување на интетекстуалните и
интермедијалните односи на релацијата книжевност, филм, телевизија, музика, реклами во

11.

однос со популарната култура која субверзивно дејствува наспроти сите форми на „елитно“
востановување на вредноста во епохата на постмодерната. Постдипломецот развива способност
за анализа на релација текст/контекст, способност за синтетизирање и толкување, способност за
компарација како основа на методолошкиот пристап на проучување кој е интердисциплинарен и
за компарација на реализираните дела како интермедијални „продукти“ со лингвистичко‐
литературни, визуелни, аудитивни аспекти на претставување.
Содржина на предметната програма:
Во составот на текстовите кои се предмет на курсот се вклопуваат феномените на секојдневното
живеење кое ги вклучува часописите, телевизијата (вести, серии, шоу програми итн.),
интернетот, социјалните мрежи, модата, плакатите/билбордите, продукцијата од доменот на
играниот и анимираниот филм, автобиографиите и дневниците, статусот на „идол“ фигурите и
низа други влијанија кои добиваат своја проекција во пишувањето како подрачје во кое се
промислува менталната состојба на современиот човек. Станува збор за форми со хибридна
структура каде вредносните димензии на „уметничкото“ во текстот се засновуваат врз слоевито
надградување на текстот со елементи кои продуцираат patchwork дело.
Предметот е заснован врз проследување и истражување на книжевната продукција во епохата
на постмодернизмот наспроти книжевноста на модернизмот. Книжевното дело се интерпретира
како амбигвитетната, хибридна и интертекстуално изведена структура која се проучува во
зависност од контекстот низ чија призма го потврдува својот идентитет и вредност. Аспектите на
книжевната структура, ликовите, просторот, времето, приказната, дискурсот, гледната точка,
описите, мотивите се интерпретираат низ призма на сложената структура на делата кои се
создадени како елитна/висока книжевност (роман, расказ, драма, театарска претстава, филм,
поезија...), а под влијание на „продуктите“ на популарната култура.
Ипитувањата се насочени кон постапките на интертекстуалното вмрежување на текстовите на
забавната, тривијалната книжевност и култура и субверзивната мрежа од текстови во
популарната книжевност/култура како феномен на продукција на дела во рамките на
посмодерната култура. Во прилог на овие односи се актуализира феноменот на т.н.
„карневализација“ сфатена како постапка на пресвртување на вредностите и нивно
преиспитување како актуелна димензија на постмодерната епоха (М. Бахтин).
Методологијата на истражување е фокусирана врз интердисциплинарниот пристап во кој се
актуализираат сознанијата на науката за книжевноста, теријата на дискурсите на моќта,
семиологијата,теоријата на рецепција, социологијата, антропологијата, историјата, теоријата на
културата. Истражувањата се фокусирани врз културолошката улога на медиумот кој е
амбигвитетен според своето значење, тој е определен низ две перспективи, првата која се
однесува на дефиницијата на медиумот во функција на трансмисија (телевизија, интернет,
телефон и други технологии и канали на пренесување на информациите во културата), и втората,
семиотичка определба која говори за јазикот, звукот, сликата, или многу потесно, бронзата,
човечкото тело, хартијата, или, електромагнетните сигнали кои содржат и пренесуваат
информации продуцирани во определен социо‐културолошки систем од вредности. Со синтезата
на двата пристапа, медиумот се анализира како посредник во продукцијата на различни значења
и смисли (Р. Јакобсон). Улогата на медиумите во однос кон книжевноста се анализира низ
призма на компаратистиката која ги проследува постапките изразени на рамниште на дискурсот,
приказната, ликовите кои се во исто време контекстуално согледани и изградени во дијалог со
секојдневниот живот на човекот, со неговиот однос кон просторот на приватниот свет наспроти
јавниот простор во кој е манифестира однесување кое е резултат на примена на постапки на
дисциплинирање.
Популарните модели на манифестација на културата и нивното присуство во книжевниот
дискурс и другите медиуми, филмот, телевизијата итн., го отвораат „излезот“ кон критичкиот и
делумно „герилски“ ослободениот простор за дејствување на поединецот како ин‐дивидуум,
наспроти ограничувањата на класата, родот, расата определувачки за неговиот идентитет, а во
подрачјето каде мислата и практиката се сведуваат на идеологија на критика на востановените
вредности која е привидно безначајна, меѓутоа иако е „прикриена“ дејствува моќно и продуцира

12.
13.
14.
15.

16.

17.

ефекти и значења (М. Бахтин,Р. Барт, П. Бурдије, Ж.Ф. Лиотар ).
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
30 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

40 бодови
30 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)
посета , учество во предавањата и изработен
семинарски труд
македонски јазик
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Frederic
Narative Analyses
Jameson
and Popular Culture
Theory and Society,
Vol. 4, No. 4.
2.

3.

22.2

Michel
Certeau

The Practice of
Everyday Life

Издавач

Година

Sringer

Winter, 1977, pp.
543‐559

University of
California Press,
Berkeley
Сигмапрес, Скопје

1984

Славица
Книжевност, филм,
Србиновска
популарна култура
Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Пјер Бурдије
Правила уметности Светови, Нови Сад
2.
Ljubomir
Postmoderna teorija i Cigoja

2011

Година
2003
2011

Maširević

3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Hannah
Arendt
Michel
Foucault
Jean Francois
Lyotard

Stampa,Beograd
film na primeru
kinematografije
Kventina Tarantina
The Human Condition Chicago University
Press, Chicago
The Oreder of Things Vitage
Books/Random
House, New York
The Postmodern
Manchester
Condition
University Press,
Manchester

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

1998
1994

1984

Книжевност и истoрија
Наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Општа и компаративна книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
доцент д‐р Марија Ѓорѓиева Димова
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
литерарно‐теоретски;способност за анализа на релација текст‐контекст;способност за релација и
интеграција со содржини од компатибилни наставни предмети (лингвистика, историја,
филозофија)
Содржина на предметната програма:
Теориски описи на односот книжевност‐историја во историски след;преглед на различни
парадигми кои ги егземплификуваат доминантните начини на интерпретација на на односот
книжевност‐историја (семиотички,новоисторицистички,историографски,
постструктуралистички);двојно рамниште на промислување на односот книжевност‐историја:а.
варијаци на односот во рамки на книжевната практика (облици на афирмација и
проблематизација на односот ‐интерпретативен преглед на конкретни постапки и жанрови)б.
интердисциплинарни релации меѓу историографијата и книжевната теорија (на рамниште на
предмет, методи и субјект на истражување);мнемонички импликации и функции на односот
книжевност‐историја.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава

15.2

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

часови

часови
часови
часови

60 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

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

20 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
Prosla sadasnjost
Zagreb:Naklada MD
1.
Biti, Vladimir
/Ivic, Nenad.
Prir.
2.
Gossman,
Between History and Massachusetts and
Lionel
Literature
London:Harvard
University Press
3.
LaCapra,
History and Criticism Ithaca and
Dominick
London:Cornell
University Press
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Лотман, Јуриј Семиосферa
Скопје:Три
2.
Wesseling,
Writing History as a
Amsterdam/Philade
Elisabeth
Prophet
lphia:JohnBenjamin
s
PublishingCompany
3.
White, Hayden The Content of the
Bаltimore and
Form
London:The John
Hopkins University
Press
4.
Dominick
History, Politics, and
Cornell University
LaCapra
the Novel
Press

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

Година
2003

1990

1996

Година
2006
1991

1990

1987

5.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Frank
Ankersmit

History and
Tropology. The Rise
and Fall of Metaphor

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

Berkeley/Los
Angeles/Oxford:
University of
California Press

1994

Гранични жанри (специјален курс, изборен)
наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
општа и компаративна книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Наставник
д‐р Лидија Капушевска‐Дракулевска, редовен проф. ,
д‐р Владимир Мартиновски, доцент
Предуслови за запишување на предметот нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со историјата и проблематиката на модерната европска книжевност,
со новите книжевни и паракнижевни жанри, како и со нивната улога во еден поширок
компаративен контекст.
Литературно‐теоретски компетенции
Способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите
Способност за поттикнување креативност и критичност кај учениците
Содржина на предметната програма:
Акцентот е ставен на оние форми кои се гранично книжевни: епистоларија, автобиографски,
дневнички и мемоарски записи, поетички и други текстови со автореференцијален карактер... и
нивната улога и значење во толкувањето на книжевно‐уметничките дела. Хибридни книжевни
жанри и проблемот на класификација. Книжевно‐историските околности и културните рамки во
кои доаѓа до промени во третманот на книжевните форми. Значењето на романтизмот и на
рускиот формализам. Хибридните жанри во современи услови. Апликативен материјал на
најпарадигматични примери.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
15 часови
16.2 Самостојни задачи
15 часови
16.3 Домашно учење
35 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови

17.2.

Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
40 бодови
60 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)
присуство на настава, изработка на семинарски
труд и негова усна презентација
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Oraić Tolić, D., Intertekstualnost&
V. Žmegač, ur. Autoreferencijalnost
2.
Синополи, Ф. „Литературните
родови“, во:
Компаративна
книжевност, (прир.:
А. Њиши), стр. 113‐
139.
3.
Стојановић,
Увод у теорију
М.
жанрова
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Pavličić, P.
Književna genologija
2.
Flaker, A., D.
Pojmovnik ruske
Ugrešić, ur..
avangarde 7
3.
Ženet, Ž.
Figure V
4.
Ќулавкова, К., Теорија на
прир.
интертекстуалноста
5.
Ќулавкова, К., Поимник на
прир.
книжевната теорија

Издавач

Година

Zagreb

1993

Скопје

2006

Београд

2009

Издавач

Година

Zagreb
Zagreb

1983
1990

Novi Sad
Скопје

2002
2003

Скопје

2007

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.

Компаративни поетики:
Поетики на пејзажот
Oпшта и компаративна книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: општа и компаративна книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Владимир Мартиновски и
проф. д-р Лидија Капушевска-Дракулевска
Предуслови за запишување на предметот Нема
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на специјалниот курс е да понуди интерретативни алатки
во компаративно проучување на претставувањето на пејзажот во книжевноста
Компетенции:
Способност за книжевно-историска контекстуализација
Способност за споредбено проучување на книжевните дела
Способност за контрастивен пристап (јазичен-литературен), (културно-цивилизациски пристап)
Содржина на предметната програма:
Јапонскиот поет Кобајаши Иса во едно хаику забележува дека пејзажот е посредник меѓу
герациите: „И мојот татко / ги гледаше овие планини / Зимска осама“. Преку проучувања на
репрезентативни книжевни примери курсот е фокусиран на претставувањето на пејзажот и
„книжевната географија“ во книжевноста и во другите медиуми, низ посебни осврти на следниве
теми:
Пејзажот и односот природа-култура. Пејзажите на Исток и Запад. Пејзажот и жанрот. Пејзажот
и поетската слика. Пејзажот во патописната литература и романот. Книжевниот пејзаж и
пејзажот во визуелните уметности.
Видови пејзажи: аналитички (просторен и временски) и синтетички (симболички, фантастичен и
иреален), објективен, субјективен, имагинарен пејзаж.
Пејзажот и културниот идентитет. Пејзажот и прикажувањето на културата на Другиот.
Пејзажот и егзотизмот. Имагинарни патувања и пејзажи.
Пејзажот во античката, средновековната и ренесансната литература. Романтичарските пејзажи.
Пејзажот и „вештачкиот рај“. Урбаниот пејзаж во модерната и постмодерната книжевност.
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
15 часови
настава
0часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
15 часови
16.2 Самостојни задачи
15 часови
16.3 Домашно учење
15 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
0 бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или
семинарска работа

10бодови
30бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.

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.
Siddall, S.
Landscape and
Literature
2.
Collot, M.
Paysage et poésie du
romantisme à nos
jours.
3.
StojmenskaLiterary Dislocations
Elzeser, S /
/ Déplacements
Martinovski,
Littéraires /
V. ed
Книжевни
дислокации
(Зборник на
трудови)
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Le Scaff, Y.
Le paysage
romantique et
l’experience du
sublime
2.
Bouloumié, A. Le génie du lieu:
Trivisanides paysages en
Moreau, I., Ed. littérature

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)
Предметот да е запишан во соодеветниот
семестар
Македонски
Евалуација / самоевалуација

Издавач
Cambrige
University Press
José Corti
Институт за
македонска
литература, УКИМ

Година
2009
2005
2012

Издавач
Champ Vallon

Година
2007

Imago

2005

3.

Bottalico, M.,
Teresa
Chialant, M.
Rao, E.

Literary
landscapes,
landscape in
literature

Carocci

2007

4.

Њиши, А.
Прир.

Компаративна
книжевност

ДККМ и Магор

2006

5.

William E.
Mallory, Paul
SimpsonHousley

Geography &
Literature: A
Meeting of the
Disciplines

Syracuse University
Press

1987

ПРОФЕСОРИ
ЗАЕДНИЧКИ (ОСНОВНИ) ПРЕДМЕТИ
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Катица (Ката) ЌУЛАВКОВА, редовен член на МАНУ
21.12.1951
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Година
Институција
, Високо
1973
Филозофско‐
историски Скопје
Магистериум
1981
Филолошки, Скопје
Докторски
1986
Филозофски, Загреб
Подрачје
Поле
Област
филологија наука за книжевност
Теорија на книжевноста

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже редовен професор
работи и звањето во кое е
Конески„
– Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Теорија на книжевноста и методологија
Општа и компаративна книжевност
2.
Книжевна херменевтика 1 (Увод) и 2 (Модели
Општа и компаративна книжевност
на толкување на книжевноста)
3.
Креативно пишување 1 и 2 (критика, есеј,
Општа и компаративна книжевност
расказ, песна и драмски текст)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Нови поими на книжевната теорија и
Мастер студии ‐ Наука за книжевноста

2.

херменевтика
Теорија и интерпретација на
интертекстуалноста

Мастер студии ‐ Компаративна книжевност

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Книжевни идентитети и стилови
Модул ‐ Компаративна книжевност
2.
Културална херменевтика: архетипска
Модул ‐ Културни студии
интерпретација на злото ( книжевност, театар)
3.
Пародијата во контекст на постмодернизмот
Компаративна книжевност
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
1.

2.
3.
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи

Магистерски работи

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Докторски дисертации

Елизабета Шелева
14 aприл 1961
високо
доктор по филолошки науки
Образование
Година
докторат
1998
магистериум

1988

додипломски студии

1980

Подрачје
филологија

Поле
наука за книжевност

Институција
Филолошки факултет
Скопје
Филолошки факултет
Белград
Филолошки факултет
Скопје
Област
Општа и компаративна
книжевност

Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже редовен професор
работи и звањето во кое е
Конески„ – Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Критички методи
Општа и компаративна книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Скопје
2.
Психоанализа и книжевност
3.
Дијалогизмот и Бахтин
4.

Поетика на (не)вдоменоста

5.
6.

Феминистичка критика
Балканизам/ориентализам

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Гранични култури

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Идентитет и другост ‐ имаголошки студии
Наука за книжевност, Филолошки факултет
„Блаже Конески“ Скопје
2.
Современи критички методи
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Интеркултурни поетики: Исток ‐Запад
Наука за книжевност, Филолошки факултет
„Блаже Конески“Скопје
2.
Род и жанр
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Елизабета Шелева
Дом/идентитет
2.
Домот на писмото
3.
People and Adresses

Издавач / година

Магор, Скопје, 2005
Магор, Скопје, 2008
Sarajevske sveske, 18,
2008
4.
Domovina, rodna gruda, tujina
Apokalipsa, Ljubljana, st.
106,2006
5.
Balkan as Zero point of Europe
Netra,Colombo, 2, 2006
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
1.
Катица Ќулавкова
Поимник на книжевната теорија
МАНУ, Скопје, 2008
2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
1.
Елизабета Шелева
Слепата точка на
Балканска
Скопје, 2005
балканизмот
слика на светот
2.
Родот во транзиција
Род и наука
Сараево, 2008
3.
Нова балканска
Другиот Балкан Пула, 2007
имагологија
4.
Novel as a Philosophy of
Voicing Feminist Дубровник, 2008
Remembering
Concerns
5.
Поетика на егзилот кај
Прогонството и Струга, 2007
Махмуд Дарвиш
литературата,
Струшки
вечери на
поезијата
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
45

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран

Магистерски работи
2

Докторски дисертации
3

Славица Србиновска
31.01.1963
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Година
високо
1985

магистер

1993

доктор

1998

Подрачје
филологија

Поле
наука за книжевност

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески„ – Скопје

Институција
Филолошки факултет
„Блаже Конески“‐
Скопје
Филолошки факултет‐
Белград
Филолошки
факултет„Блаже
Конески“‐Скопје
Област
теорија на книжевноста и
општа и компаративна
книжевност
Звање во кое е избран

редовен професор

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Катедра за Општа и компаративна
1.
Теорија и методологија на книжевноста 3‐
Теорија на фикцијата 1‐задолжителен за ОКК и книжевност (Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје)
изборен за другите катедри
‐Катедра за Општа и компаративна
2.
Теорија и методологија на книжевноста 4‐
Теорија на фикцијата 2‐ задолжителен за ОКК и книжевност (Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје)
изборен за другите катедри
Катедра за Општа и компаративна
3.
Компаративни поетики 5
‐Книжевноста и филмот ‐ задолжителен за ОКК книжевност (Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје)
и изборен предмет за другите катедри
4.
Теорија и методологија на книжевноста 6‐
Катедра за Општа и компаративна
Рецепција, книжевност, култура‐задолжителен книжевност (Филолошки факултет „Блаже
за ОКК и изборен предмет на другите катедри
Конески“‐Скопје)
5.
Книжевност и антропологија‐изборен предмет Катедра за Општа и компаративна
за другите катедри
книжевност (Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје)
6.
Усмена/популарна/постмодерна книжевност и Катедра за Општа и компаративна
култура‐изборен предмет за другите катедри
книжевност (Филолошки факултет „Блаже
Конески“‐Скопје)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Теорија и методологија на книжевните
Катедра за општа и компаративна
проучувања (заеднички/општ предмет)
книжевност‐Филолошки факултет„Блаже
Конески“‐Скопје
2.
‐Книжевност, медиуми и популарна култура
Катедра за општа компаративна
(специјален курс)
книжевност‐
Филолошки факултет„Блаже Конески“‐
Скопје
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Аспекти на времето, просторот и нарацијата
Катедра за општа компаративна
книжевност‐
Филолошки факултет„Блаже Конески“‐
Скопје
2.
Идеологија, книжевност, медиуми, култура
Катедра за општа компаративна
книжевност‐
Филолошки факултет„Блаже Конески“‐
Скопје
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Славица Србиновска Субјект, книжевност, култура
(херменевтика и теорија на книжевноста и
културата)
2.
Славица Србиновска Визуелни стратегии (современата
компаратистика и интермедијалните
односи)
3.
Славица Србиновска, Феминизам и род
Маја Бојаџиевска,
рајна Кошка Хот
4.
Славица Србиновска
Поимањето на вредносната критика и
освојувањето на реалноста

Издавач / година
Сигмапрес, / 2006

Сигмапрес, 2008

Сигмапрес, 2010

Македонска академија
на науки и
уметности,„Прилози,“Од
деление за лингвистика
и литературна наука,
XXXIII‐XXXIV 1‐2, 2008‐
2009.
5.
Славица Србиновска За една феноменологија на сликата и
Филолошки факултет
зборот
„Блаже Конески“
Скопје,2009
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година

број
1.

2.
3.

Славица Србиновска
и др. автори

History in Words and Images

Славица Србиновска
и др.автори
Славица Србиновска

Literature, folklore, arts

Department of History,
University of Turku, ISBN
951‐29‐2874‐4, 2005
Latvijas Universitate, ISBN
9984‐770‐53‐2, 2005
ASCA, 2005

Pushing the Boundaires of Cultural
Analyses:Sonic Interventions
Издателство СОНМ,
Гласове. Нова хуманистика от балкански
4.
Славица
Софија, ISBN 978‐954‐
авторки,“ : Taтяна Ническа.(рак. Милена
Србиновска,
8478‐89‐2, 2007.
Кирова).
др.автори
Универзитет „Св.Кирил
5.
Славица Србиновска Makedonsko ‐ slovenenske jezikoslovne,
и Методиј“, ISBN 978‐
и други автори
književne in kulturne sveze/Македонско‐
9989‐724‐84‐8, 2009.
словенечки книжевни и културни врски
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
Faculty of Philology,
1.
Славица Србиновска The Role of the ’Curse’ in
Internationale
University of Belgrade,
Macedonian Oral tradition
Conference
2006
“Advances in
Oral
LiteratureResear
ch
The Cyprus Simposium,
2.
Славица Србиновска Hermeneutic approach to the Performing
Identity/Crossig May 3‐6, 2007
concepts of identity, power
and their commitment in the Borders
discourse of contemporary
philosophy
Liverpool Hope
3.
Славица Србиновска Reading the Other by pushing Cultures in
University 2008
Transit
the boundaires of Time and
Conference
Space
Vilnius, Lithuania, 2009
4.
Славица Србиновска Interpretation, Subject,
Third
Culture and Migration.
International
Congress of the
RÉSEAU
EUROPÉEN
D'ÉTUDES
LITTÉRAIRES
COMPARES /
EUROPEAN
NETWORK FOR
COMPARATIVE
LITERARY
STUDIES (REELC‐
ENCLS)
LITHUANIAN
COMPARATIVE
LITERATURE
ASSOCIATION,T
RANSFORMATIO
NS OF THE

5.

EUROPEAN
LANDSCAPE:ENC
OUNTERS
BETWEEN THE
SELF AND THE
OTHER.
Amsterdam,
International
Netherlands, 2010
Conference
"Articulation(s)

Славица Србиновска

The Paradox of the Relation
Individual‐General and the
Aspects of Violence in the
Process of Cultural
Articulations
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
29

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Магистерски работи
9

Докторски дисертации
0

Илинка Митрева
11.02.1950
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
професор по
1973
Филозофски факултет, Скопје,
француски и
Романска филологија
книжевност
магистер на
1984
Филолошки Факултет, Белград
филолошки науки
доктор на
1994
Филолошки Факултет „Блаже
филолопки науки
Конески“, Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
наука за
француска книжевност
книжевноста
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
наука за
француска книжевност
книжевноста
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор, француска книжевност
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Преглед на француска книжевност ‐ Француски јазик и книжевност, Филолошки
историја и периодизација
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
2.
Француска поезија 19 и 20 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
3.
Класицизам (17 век)
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
4.
Француски роман 19 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки

факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
6.
Француска книжевност на Среден
Француски јазик и книжевност, Филолошки
Век
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
7.
Француски театар 19 и 20 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
8.
Француски Нов Роман
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Ролан Барт‐ критички методи
Наука за кничевноста, Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
2.
Француски Нов Роман
Наука за книжевноста, француска книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески„ –
Скопје
3.
Деперсонализација на книжевниот
Наука за книжевноста, француска книжевност,
лик
Филолошки факултет „Блаже Конески„ –
Скопје
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Филозофијата на Новата критика
Наука за книжевноста, француска книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески„ –
Скопје
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Митрева, Илинка
Митрев и
XXXVI научна конференција,
модернитетот
Меѓународен семинар за
македонски јазик, литература и
култура, август 2009 год
2.
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Митрева, Илинка
Поимник на
МАНУ, 2004/2006
книжевната теорија
2.
5.

10.

Француски роман 20 век

11.

12.

3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Митрева, Илинка
Роб‐Грије/Барт.
Три, 2005
Авантури на писмото
2.
Митрева, Илинка
Текстови, Есеи и
Три, 2008
студии
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Митрева, Илинка
Трагичната ведрина
Меѓународен симпозиум „Блаже
на Блаже Конески
Конески и македонскиот јазик,
литература и култура“, Филолошки
Факултет, Скопје, декември 2012

2.

Митрева, Илинка

Le Nouveau Roman
dans la pensee
théorique des Balkans

3.

Митрева, Илинка

L'atopie de Barthes

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Меѓународен симпозиум
„Францускиот јазик, книжевност и
култура во франкофонски контекст“
во организација на Филолошкиот
Факултет и со подршка и
партнерство на AUF
(Франкофонската универзитетска
агенција), декември 2011
4th internаtionаl congress of european
network of comparative literary
stadies/ Réseau européen d'études
littéraires comparées (REELC/ENCLS)
Literary dislocations/Déplacements
littéraires; Skopje & Ohrid, september
2011.

Зоран Анчевски
16. 05. 1954
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Година
дипломиран филолог
1976
магистер по филолошки
1979
науки
доктор по филолошки
1999
науки
Подрачје
Поле
филологија наука за книжевност

Институција
Филолошки факултет,
Скопје
California State
University, Chico, USA
Св. Кирил и Методиј,
Скопје
Област

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже редовен професор
работи и звањето во кое е
Конески„ – Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Англиска книжевност 1/2 (поезијата на
англиска книжевност, Филолошки
ренесансата и неокласицизмот)
факултет, Скопје
2.
Англиска книжевност 4 (поезијата на
Англоамериканска книжевност, ФЛФ
романтизмот и викторијанската епоха)
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
Англиска книжевност 5 (поезијата на
Англоамериканска книжевност, ФЛФ
модернизмот и постмодернизмот)
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
4.
Англоамериканска постмодерна поезија
Англоамериканска книжевност, ФЛФ
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Преглед на англосаксонските книжевни теории Англиска книжевност, ФЛФ „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
2.
Англоамериканска модерна/постмодерна
Англоамериканска книжевност, ФЛФ
поезија
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
Англоамериканската и македонската
Англоамериканска книжевност, ФЛФ
литература и култура во контакт
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Ренесанса и неокласицизам
Англиска книжевност, ФЛФ „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
2.
Средновековна англиска литература
Англиска книжевност, ФЛФ „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов

Издавач / година

број
1.
Зоран Анчевски

Скопје, Стожер, год. IX,
– „Кон поезијата на Вилијам С. Мервин“,
излагање по повод академијата во чест на бр. 84‐86, јануари‐март,
добитникот на ’Златен венец’ на СВП 2005, 2005
одржана во МАНУ на 11. 03. 2005
2.
Зоран Анчевски
– “Portrait without a Frame: the Poetry of W. Струга, СВП 2005.
S. Merwin”/ “Портрет без рамка: поезијата
на В. С. Мервин”, предговор во: William S.
Merwin / Вилијам С. Мервин, Selected
Poems / Одбрани песни, двојазично
монографско издание “Златен венец” на
СВП 2005
Скопје, Магор, 2007
3.
Зоран Анчевски
‐ За традицијата: проблемот на
традицијата во делата на Т. С. Елиот и
Блаже Конески – студија
Rekkem: Ons Erfdeel vzw.,
4.
Zoran Anchevski
‐ “My Mother Tongue – My Fatherland”, во
Belgium, 2007
Standing Tall in Babel. Languages in Europe,
Rekkem: Ons Erfdeel vzw., Belgium, на
англиски, француски и холандски
Скопје, MAНУ, 2008.
5.
Зоран Анчевски
‐ Поимник на книжевната теорија, прир.
Ката Ќулавкова (автор на одредници и
соработник на проектот)
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
2007
1.
Зоран Анчевски и
‐ Проект: „Мултилингвизмот во Европа:
др.
’Upright in Babel. Languages in Europe’,
Bruxelles, 2007
2008
2.
Зоран Анчевски и
‐ Поимник на книжевната теорија, прир.
др.
Ката Ќулавкова (автор на одредници и
соработник на проектот)
2010
3.
Зоран Анчевски и
‐ Проект: „Отворање американски студии
др.
на Катедрата за англиски јазик и
книжевност“ ‐ раководител на проектот и
на два семинара одржани во Охрид и
Маврово.
2007
4.
Зоран Анчевски и
‐ Проект: „Поетска преведувачка
др.
работилница“, во рамките на СВП 2007 ‐
раководител и координатор
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
1.
2.
3.
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи

Магистерски работи

Докторски дисертации

15

4

2

ПРОФЕСОРИ
ПРЕДМЕТИ ОД ПОТЕСНА СПЕЦИЈАЛНОСТ
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Катица (Ката) ЌУЛАВКОВА, редовен член на МАНУ
21.12.1951
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Година
Институција
, Високо
1973
Филозофско‐
историски Скопје
Магистериум
1981
Филолошки, Скопје
Докторски
1986
Филозофски, Загреб
Подрачје
Поле
Област
филологија наука за книжевност
Теорија на книжевноста

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже редовен професор
работи и звањето во кое е
Конески„
– Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Теорија на книжевноста и методологија
Општа и компаративна книжевност
2.
Книжевна херменевтика 1 (Увод) и 2 (Модели
Општа и компаративна книжевност
на толкување на книжевноста)
3.
Креативно пишување 1 и 2 (критика, есеј,
Општа и компаративна книжевност
расказ, песна и драмски текст)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Нови поими на книжевната теорија и
Мастер студии ‐ Наука за книжевноста

2.

херменевтика
Теорија и интерпретација на
интертекстуалноста

Мастер студии ‐ Компаративна книжевност

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Книжевни идентитети и стилови
Модул ‐ Компаративна книжевност
2.
Културална херменевтика: архетипска
Модул ‐ Културни студии
интерпретација на злото ( книжевност, театар)
3.
Пародијата во контекст на постмодернизмот
Компаративна книжевност
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
1.

2.
3.
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Магистерски работи

Маја Бојаџиевска
25.05.1963
високо
доктор по филолошки науки
Образование
Година
Скопје,
1985
Белград
1993
Скопје
1998
Подрачје
Поле
филологија наука за книжевност

Докторски дисертации

Институција
Филолошки факултет
Филолошки факултет
Филолошки факултет
Област

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже редовен професор
работи и звањето во кое е
Конески„ – Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Поетика на имагинарното и митот 1
Општа и компаративна книжевност/
Филолошки факултет
2.
Поетика на имагинарното и митот 2
Општа и компаративна книжевност/
Филолошки факултет
3.
Поетика на ориенталните книжевности
Општа и компаративна книжевност/
Филолошки факултет
4.
Роман на ХХ век 1
Општа и компаративна книжевност/
Филолошки факултет
5.
Роман на ХХ век 2
Општа и компаративна книжевност/
Филолошки факултет
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Светите книги како книжевност
Општа и компаративна книжевност/
Филолошки факултет
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Компаратистиката и современите книжевни
Општа и компаративна
текови
книжевност/Филолошки факултет
2.
Мит, литература, култура
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Роман (статус, толкувања, перспективи)
Сигмапрес
1.
Маја
Бојаџиевска/Славица
Србиновска
2.
Маја Бојаџиевска
Пишувањето во среден род
Сигмапрес
Феминизам и род (лексикон на поими)
Сигмапрес
3.
Маја
Бојаџиевска/Славица
Србиновска/ Рајна
Кошка‐Хот
4.
5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година

број
1.

2000‐2002

Истражувања од областа на родовите
студии 2000‐2002
Проект ХЕСП: Нови курикулуми за
компаративни книжевни студии (катедра
за компаративна книжевност, Скопје во
соработка со катедрата за компаративна
книжевност Нова Сорбона, Париз 3

2001‐2004

Проект Жените во културата 2003,
(заедничка публикација: Женските гласови
во поезијата на транзицијата, Софија
СОНМ 2003
Проект Жените во културата (заедничка
публикација: Женската хуманитаристика
во Бугарија, Србија и Македонија, Софија
СОНМ 2006)
Книжевен појмовник (проект на МАНУ)

2003

2006

2004‐2007

2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
број
конференција
1.
Faculty of Philology,
The Role of the ’Curse’ in
International
Belgrade
Macedonian Oral tradition
Conference
“Advances in
Oral Literature
Research
“Lives in
Fragments between desire
2.
Elka Agoston,
and nostalgia: a Macedonian Translation
Groningen Research
(South‐Eastern
case
School for the dtudy
European
of Humanities
Diaspora
Writing before
and after 1990),
Democratic
3.
Sabrina P. Ramet, Ola Imagining the Nation:
Representations of Historical Transition in
Listhaug, and Albert
Figures in Literature/Culture Macedonia:
Simkus, Norvegian
Value
University of Science
transformation,
and technology
education, and
media,
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи

Магистерски работи
5

Година
2006/2007

2008

2011

Докторски дисертации
3

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Д‐р Лидија Капушевска‐Дракулевска, редовен професор
08.07.1962
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Година
Институција
Филолошки факултет ‐
дипломиран професор по 1985
Скопје
општа и компаративна
книжевност
магистер по филолошки
1992
Филолошки факултет ‐
науки
Белград
доктор по филолошки
2000
Филолошки факултет
науки
„Блаже Конески“ ‐
Скопје
Подрачје
Поле
Област
филологија наука за книжевност
општа и компаративна
книжевност

Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже редовен професор
работи и звањето во кое е
Конески„ – Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Компаративни поетики (курс: Поетика на
Општа и компаративна книжевност /
романтизмот)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
2.
Компаративни поетики (курс: Поетика на
Општа и компаративна книжевност /
симболизмот)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
3.
Компаративни поетики (курс: Модернистички
Општа и компаративна книжевност /
поетики на 20 век)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
4.
Компаративни поетики (курс:
Општа и компаративна книжевност /
Постмодернистички поетики)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
5.
Поетика на фантастичниот расказ (изборен)
сите студиски програми / Филолошки
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Гранични жанри (специјален курс изборен) ‐
Наука за книжевност / Филолошки
заедно со доц. д‐р Владимир Мартиновски
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
Поетика на пејзажот (специјален курс изборен) Наука за книжевност / Филолошки
‐ заедно со доц. д‐р Владимир Мартиновски
факултет „Блаже Конески“ ‐ Скопје
3.
Феноменот автобиографија во културата
Интердисциплинарни културолошки студии
(изборен) ‐ заедно со д‐р Наташа Аврамовска
во книжевноста / Институт за македонска
книжевност ‐ Скопје
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Поезијата меѓу убавото и грдото
Наука книжевност / Филолошки факултет
(од романтизмот до постмодерната)
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
Поетика на градот (литература, уметност,
културологија
култура)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Лидија Капушевска‐ Маргарита по трагите на Мајсторот
Дракулевска
(монографија)
2.
Lidija Kapusevska
„’El secreto’ de la letra poética Macedonia“,
Drakulevska
introducción in: 4 Poetas Macedonios,
Málaga, España, 2006, 7‐19.
3.
Lidija Kapusevska
„Alisa u zemlji poezije“, во: Sarajevske
Drakulevska
sveske, Sarajevo, no.15‐16, 2007, 142‐146.

Издавач / година
Скопје, Магор / 2006
Málaga, España / 2006

Sarajevo / 2007

Пермь / 2008
„Женское поэтическое письмо в
македонской литературе“, Мировая
литература в контексте культуры, Пермь,
2008, 47‐50.
Roma / 2010
5.
Lidija Kapusevska
„Alice nel paese della poesia (La poesia
Drakulevska
macedone nel periodo della transizione)“, in:
Slavia, rivista trimestrale di cultura, Roma,
XIX, n.2, 2010, 83‐88.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
Скопје, Париз / 2002‐
ХЕСП (International Higher Education
1.
акад.д‐р Ката
2004
Support Program ‐ HESP), Катедра за ОКК
Ќулавкова
при Филолошкиот факултет „Блаже
(раководител)
Конески“, Сорбона, Париз 3
2.
Влада на Р.
„130 тома македонска книжевност“
Скопје / 2008
Македонија
Книжевната компаратистика: состојби и
Институт за македонска
3.
д‐р Соња
литература / 2009‐2011
Стојменска‐Елзесер перспективи
(раководител)
Театар како место на меморија ‐
4.
проф.д‐р Јелена
Факултет за драмски
македонски и хрватски искуства
Лужина
уметности ‐ Скопје,
(раководител)
Филозофски факултет ‐
Загреб / 2009‐2011
5.
акад. д‐р Ката
Словенски проекции на Европа. Реалност и МАНУ, Полска академија
Ќулавкова
концепции /// SLAVIC PROJECTIONS OF
на науките . 2010‐2012
(раководител)
EUROPE. REALITY AND CONCEPTIONS
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
2007
Научна
1.
Лидија Капушевска‐ „Индивидуалната и
конференција:
Дракулевска
колективна меморија како
Меморија и
траума“,
интерпретација
Скопје, МАНУ
2009
Словенските
2.
Лидија Капушевска‐ „Интеркултурни средби:
јазици и
Дракулевска
аспектот на другоста во
култури во
македонската драма“,
современиот
свет,
Филолошки
факултет МГУ
М.В.Ломоносов
, Москва,
North American 2009
3.
Лидија Капушевска‐ „Вавилонско шаренило од
– Macedonian
Дракулевска
гласови (македонската
литература во периодот на Conference,
Универзитет во
транзиција)“,
Јута, Сaлт Лејк
Сити
4.
Lidija Kapusevska
„The Presence of the
“Res Publica(s)”, 2010
4.

Лидия Капушевска‐
Дракулевска

Faculty of
Humanities,
University of
Lisbon/ Camões
Institute.
5.
Лидија Капушевска‐ „Идеологија и творештво
Његошеви
Дракулевска
(искуството на Б. Ѓузел)“
дани 3,
Никшиќ, Ц.
Гора
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Drakulevska

Дипломски работи
15

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Portuguese Contemporary
Poetry at the Struga Poetry
Evenings“,

Магистерски работи
0

Докторски дисертации
1

Владимир Мартиновски, доц. д‐р
24.07.1974
високо
доктор по филолошки науки
Образование
Година
дипломиран филолог
1997

магистер по филолошки
науки

2001

доктор по филолошки
науки ‐ општа и
компаративна книжевност

2007

Подрачје
филологија

2010

Поле
наука за книжевност

Институција
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ ‐
Скопје
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ ‐
Скопје
Универзитет Париз III ‐
Нова Србона,
Франција (Univerité
Paris III ‐ Sorbonne
Nouvelle)
Област
општа и компаративна
книжевност

Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
Филолошки факултет „Блаже доцент
работи и звањето во кое е
Конески„ – Скопје
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Европски антички поетики
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
2.
Поетика на ренесансата
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
3.
Поетика на класицизмот
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
4.
Книжевноста и ликовните уметности
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје

5.
6.

Античката и современата книжевност
(слободен изборен)
Хуморот во книжевноста (слободен изборен)

7.

Книжевност на патувањето (слободен изборен)

Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Поетика на пејзажот (заедно со проф. д‐р
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Лидија Капушевска‐Дракулевска)
Скопје ‐ Наука за книжевност
2.
Гранични жанри (носител на предметот: проф.
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
д‐р Лидија Капушевска‐Дракулевска)
Скопје ‐ Наука за книжевност
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Интермедијални теории и практики (носител на Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
предметот: проф. д‐р Славица Србиновска)
Скопје ‐ Наука за книжевност
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Aspects de la poésie ekphrastique: C.
1.
Vladimir Martinovski
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, W.C.Williams,
Tableux d'après Brueghel, S. Janevski, Pallete
Maudite, V. Urosevic, Pays Invisible, J.
Ashbery, Autoportrait dans un Miroir
Convexe et Y.Bonnefoy, Ce qui fut sans
lumière. (Објавена докторска дисертација,
I.S.B.N. 978‐2‐7295‐7241‐9
стр. 296)

Vladimir Martinovski

Les Musées Imaginaires (Монографија,
I.S.B.N. 978‐2‐296‐08658‐6, ЕАN:
9782296086586,стр. 256)
„Палетата на проклетството“ на Славко
Јаневски: мегдан меѓу сликите уи
зборовите, стр. 11‐20.

2.

Владимир
Мартиновски

3.

Vladimir Martinovski

"Arts of Memory and Interpretation: Ekprasis
and Illustration", стр. 205‐210

4.

Vladimir Martinovski

“Perché lo haiku nella letteratura macedone
contemporanea?” стр. 367‐374

5.

Vladimir Martinovski

Издавач / година
Lille: ANRT (Atelier
National de Reproduction
de Thèses), 2008

Paris: L'Harmattan, 2009
Љубљана ‐ Загреб ‐ Перм
‐ Скопје,
Филолошки студии бр. 7,
2009
"Interpretations"
European Research
Project for Poetics &
Hermeneutics, vol. 2,
Skopje: MANU, 2008
Firenca: "Studi slavistici
Resvista dell’
Associazione italiana degli
Slavisti" VI / 2009
Skopje: Context 8, 2010

"Interartistic Studies as an "In‐Between
Experience", стр. 149‐155
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
1.
акад. Катица
ХЕСП (International Higher Education
Скопје, Париз (2002‐
2004)
Ќулавкова
Support Program ‐ HESP), Катедра за ОКК
(раководител)
при Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“, Сорбона, Париз 3
Поимник на книжевната теорија
Скопје, МАНУ (2004‐
2.
акад. Катица
2007)
Ќулавкова
(раководител)
Книжевната компаратистика: состојби и
Скопје, Институт за
3.
проф. д‐р Соња
македонска литература
Стојменска‐Елзесер перспективи
(2009‐2011)
(раководител)
Ревизија на лектирите во основното
Скопје, Министерство за
4.
Биро за развој на
образование и наука на
образованието на Р образование во Република Македонија
РМ (2010‐)
Македонија
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Година
Автори
Наслов на трудот
собир/
број

конференција
first Semiotics
congress in
Cyprus "Living In
between ‐ Being
in between",
Girne (Кипар)
X World
2.
Vladimir Martinovski “Intersemiotic and
Congress of
Intercultural
Semiotics
Communicatoin”
A Corugna
(Шпанија)
3.
Vladimir Martinovski „Aspects of ekphrastic
Dubln (Ирска)
poetry“
Trinity Coledge
4.
Владимир
„Пред поетските платна на
Скопје
Мартиновски
Адам Загајевски“
(Македонија)
Македонско‐
полска
конференција
Colloque
5.
Vladimir Martinovski „ La mémoire des images:
international
dans les musées imaginaires
„Les écritures
de Slavko Janevski, Mateya
balkaniques“
Matevski et Vlada Urosevic“
Paris (INALCO)
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
1.

Vladimir Martinovski

“Interartistic studies as in
between experience”

Дипломски работи
1

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Магистерски работи
0

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да

Подрачје
филологија

2008

Поле
наука за книжевност

Институција

2009

2009
2009

2010

Докторски дисертации
0

Марија Ѓорѓиева Димова
9.07.1973
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Година
дипломиран професор по 1997
општа и компаративна
книжевност
магистер по филолошки
2003
науки
доктор по филолошки
науки

2008

Институција
Филолошки
факултет„Блаже
Конески“‐Скопје
Филолошки
факултет„Блаже
Конески“‐Скопје
Филолошки
факултет„Блаже
Конески“‐Скопје
Област
Општа и компаративна
книжевност
Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже доцент
се наведе институцијата каде
Конески„ – Скопје
работи и звањето во кое е
избран
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Теорија и методологија на книжевноста
Општа и компаративна книжевност /
(курс:Теорија на книжевност 1 и 2)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
2.
Теорија и методологија на книжевноста
Општа и компаративна книжевност /
(курс:Историографска метафикција)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
3.
Книжевна херменевтика (курс:Толкување
Општа и компаративна книжевност /
современи драмски текстови)
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
4.
Методика на нaставата по книжевност 1 и 2
Општа и компаративна книжевност /
Филолошки факултет „Блаже Конески“ ‐
Скопје
5.
Теорија и методологија на книжевноста
Класични студии /Филозофски факултет‐
(курс:Теорија на книжевност)
Скопје
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Книжевност и историја
Наука за книжевност /Филолошки
факултет„Блаже Конески“‐Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Наука за книжевност/Филолошки
1.
Пародијата во контекст на
факултет„Блаже Конески“‐Скопје
постмодернистичките книжевни и уметнички
практики (носител на предметот проф. д‐р
Катица Ќулавкова)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Марија Ѓорѓиева
Метатекстови (монографија)
Графопринт, 2009
Димова
2.
Марија Ѓорѓиева
„Толкувањето меѓу текстот и контекстот“
Филолошки факултет,
Димова
во Годишен зборник на Филолошки
2010
факултет, 243‐256
3.
Марија Ѓорѓиева
„Пишувањето роман, пишување за
MANU, 2008‐2009
Димова
романот“ во Contributions, 1‐2, 505‐520
4.
Marija Gjorgjieva
„Literature, History, Memory“ in Memory
MANU, 2008
Dimova
and Interpretation, 135‐146
МАНУ, 2007
5.
Марија Ѓорѓиева
„Метафикција/Историографска
Димова
метафикција“ во Поимник на книжевната
теорија, 316‐317, 227
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
Поимник на книжевната теорија
МАНУ, 2004‐2007
1.
Академик Катица
Ќулавкова
(раководител на
проектот)
2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
1.
Марија Ѓорѓиева
Книжевност и
Chrześcijański
2010

Димова

историја:мнемонички
дискурси

2.

Марија Ѓорѓиева
Димова

Автореференцијалните и
метатекстуалните
капацитети на дневничката
проза

3.

Марија Ѓорѓиева
Димова

Мнемонички импликации
на топосот

4.

Марија Ѓорѓиева
Димова

Книжевност, историја,
меморија

Wschód i
Zachód: formy
dialogu, wzory
kultury, kody
pamięci‐
Универзитет
Адам
Мицкиевич,
Полска
Осма полско‐
македонска
научна
конференција‐
Филолошки
факултет
„Блаже
Конески“‐
Скопје
Black Arab as a
Fugure of
Memory,
MANU, Skopje
Mеmory and
Interpretation,
MANU, Skopje

2009

2009

2007

5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
2

Магистерски работи

Докторски дисертации

Модул: Албанска книжевност
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Предмети од потесна специјалност
Албански реализам 2
Албанска книжевност меѓу двете светски војни
Албанска култура и цивилизација
Современа албанска книжевност
Книжевност за деца
Албанска книжевност до 19 век
Албански фолклор и етнологија

Часови
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

часови
15
15
15
15
15
15
15

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1
1
1
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ

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.

Албанска книжевност од XX век до денес
(реализам II)
Наука за книжевност ‐ Албанска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за албански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Мирлинда Крифца‐Беќири
Предуслови за запишување на предметот Да го има избрано предметото од листата на
понудени предмети
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со делата на писателите на албанска книжевност од почетокот на 20 век
(реализмот) и нејзините главни претставници.
Содржина на предметната програма:
Албанската книжевност во првите децении на 20 век: Алекс Ставри Дренова, Фан Стилиан Ноли,
Фаик Коница,Али Аслани, Етхем Хаџиадеми, Кристо Фљоќи. Прифаќањето на европските
книжени струења.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
8 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
8 часови
настава
часови
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
200 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

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

10 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен
Да има положено Албанска книжевност до
испит
Преродбата
Јазик на кој се изведува наставата
албански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
XXX
Historia e letersisë
Prishtinë
1989
shqiptare
2.
Elsie R.
Historia e letersisë
Dukagjini, Pejë
2001
shqipe
3.
Xhiku, A.
Letersia shqipe në
Tiranë
2004
polifoni
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Комплетите не
1.
Асдрени,
делата
Коница,
Ноли,
Асллани,
Флоќи и
Хаџиадеми
2.
Aliu, Ali
Vepra III
Serembe, Shkup
2005
3.
Rugova I, S.
Kritika letrare
Prishtinë
1979
Hamiti
Fakti, Shkup
2005,2006
4.
Krifca‐Beqiri,
Intertekstualiteti në
Mirlinda
letërsinë shqipe mes
dy luftërave botërore
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.
8.
9.
10.

11.

Албанска книжевност од XX век до денес (Албанска
книжевност меѓу двете светски војни)
Наука за книжевност ‐ Албанска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Мирлинда Крифца‐Беќири
Предуслови за запишување на предметот Да има предадено семинарска работа
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со делата на писателите на албанска книжевност од периодот меѓу двете Светски
војни и нејзините главни претставници
Содржина на предметната програма:

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Албанската книжевност помеѓу двете светски војни. Модерната во албанската книжевност: Ѓерѓ
Фишта, Митруш Кутели, Лазгуш Порадеци, Миѓени, Ернест Кољиќи, Хаки Стермили.
Прифаќањето на европските книжевни струења: сентиментализмот, симболизмот, модерната,
експресионизот и социјално ориентираната книжевност
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
8 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
8 часови
настава
часови
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
200 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
10 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
20 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)
Да има предадено семинарска работа

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
албански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
1.
Historia e letersise
Prishtine
1989
shqiptare
2.
Elsie, R
Historia e letersise
Dukagjini, Pejë,
2001
shqipe
3.
Xhiku, A.
Letersia shqipe në
Tiranë
2004
polifoni
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
Година
ј
Комплетот на
1.
Фишта,
делата на
Кутели,
наведените автори
Порадеци,

2.
3.

4.
5.

Миѓени,
Колиќи,
Стермили
Klosi, A.
Krifca‐Beqiri
Mirlinda
Aliu, A.
Qosja R

Quo vadis, Shqiperi
Intertekstualiteti ne
letersinë shqipe mes
dy luftërave botërore
Vepra III
Dialogje me
shkrimtarë

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.

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.

Tiranë, Munchen
Fakti, Shkup

1993
2005,2006

Serembe, Shkup
Rilindja, Prishtinë

2005
1979

Граматика на албанскиот јазик (Морфологија на
албанскиот јазик)
Постдипломски студии ‐ Албански јазик, Наука за
јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за албански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Мируше Хоџа, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Кандидатот даго избере предметот од листата
понудени предмети
Цели на предметната програма (компетенции):
Темелно запознавање и проучување на морфолошкиот систем на албанскиот стандарден јазик.
1. Стекнување продлабочени знаења за зборовните групи и нивните граматички карактеристики.
2. Стекнување знаења од областа на историската морфологија на албанскиот јазик.
3. Упатување кон професионална одговорност, академска писменост и функционализирање со
времето.
4. Развивање на вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
Содржина на предметната програма:
Историскиот развој на предметот и односот на морфологијата кон другите јазични дисциплини.
историскиот развој на именките: видови именки, број, падеж, род, определеност и член.
Историскиот развој на придавките: видови, род, број, степенување и образување. Историскиот
развој на членот: употреба и функција. Историскиот развој на броевите: видови броеви.
Историскиот развој на заменките: лични, повратни, показни, присвојни, прашални, односни,
неопределени. Историскиот развој на глаголите: класификација, категорија лице, број, начин,
време, конјугација. Историскиот развој на неменливите зборови: прилози; предлози; сврзници;
честици и извици.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
8 часови
настава

15.2

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.

16.1
16.2
16.3

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

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

7 часови

10 часови
10 часови
200 часови

60 бодови
20 бодови
10 бодови
10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Семинарска работа и активност

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Албански јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
AShRSh IGjL
Gramatika e gjuhes
Tirane
shqipe (morfologjia)
2.
Demiraj,
Morfologjia historike Tirane
Shaban
e gjuhes shqipe
3.
Cabej, Eqrem
Studime gjuhesore
Rilindja, Prishtine
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Nesimi,Remzi Gramatika e gjuhes
Shkup
shqipe
2.
3.
4.
5.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

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

Година
1995, 2000
1995
1977
Година
1992

Албанска култура и цивилизација
Постдипломски студии ‐ Албанска книжевност, Наука
за книжевност

4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност

Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Наставник
Проф. д‐р Мируше Хоџа, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Кандидатот даго избере предметот од листата
понудени предмети
Цели на предметната програма (компетенции):
1. Стекнување продлабочени знаења од областа на албанската култура и цивилизација, од
старите времиња до денес.
2. Почитување на мултикултурноста на средината.
3. Упатување кон професионална одговорност, академска писменост и функционализирање со
времето.
4. Развивање вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
Содржина на предметната програма:
Поимно определување на култура, на интеркултурализам, на мултикултурализам, на
транскултурализам, на идентитет (индивидуален и колективен), на асимилација, на синкретизам.
Распространетоста на Пелазгите во време и простор. Пелазгите, Илирите, Арбрите и Албанците
според јазичните податоци. Илирите и хеленските колонии во илирската ривиера. Концептот на
регионален идентитет на Балканскиот Полуостров. Првите Илирски царства. Илирско ‐ римските
односи. Илирска култура. Населението на Балканскиот Полуостров во раното средновековие.
Илирската цивилизација. Распадот на Римската империја и воспоставувањето на феудалниот
поредок. Албанија под Византиското владеење. Формирање на албанските кнежевства (XIII‐XIV
век). Турската инвазија и албанскиот отпор во XIV‐XV век. Кастриотското кнежевство. Ѓерѓ
Кастриоти ‐ Скендербеу. Илуминизмот во албанскиот свет. Првите училишта на албански јазик.
Процесот на мултиконфесионалност кај Албанците. Албанската митологија. Европската преродба
во Албанија. Периодот на Националната Преродба и независноста на Албанија. Развојот на
науката во Албанија. Историографија. Лингвистика. Фолклористика. Археологија. Антропологија.
Начелата на новиот политички и економски поредок на Балканот.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
8 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
7 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
200 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или
семинарска работа

10 бодови
10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Албански јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
D'Angely,
Enigma
Tonea, Tirane
Robert
2.
Korkuti,
Parailiret, Iliret,
Tonea, Tirane
Muzafer
Arberit
3.
Stipceviq,
Iliret ‐ historia, jeta,
Rilindja, Prishtine
Aleksandar
kultura
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Cabej, Eqrem
Studime gjuhesore ‐
Rilindja, Prishtine
III
8 Nentori
2.
Cabej, Nelson Nga historia e
zhvillimit te shkences
shqiptare
3.
Gjecov,
Kanuni i Leke
Kuvendi
Shtjefen
Dukagjinit
4.
5.

20.
21
22.

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.

до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Семинарска работа и активност

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

Година
2000
2000
1980

Година
1977
1980

1980

Албанска книжевност од XX век до денес,
Современа албанска книжевност
Наука за книжевност ‐ Албанска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
1 семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

7,5

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наставник
Д – р Нехас Сопај
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
1. Оспособување за познавање и почитување на културно‐општествените прилики во кои се
развива современата албанска книжевност.
2. Стекнување знаења за албанската книжевна продукција по Втората светска војна до денес.
3. Развивање вештини за синтетично‐аналитичко и критичко‐творечко мислење преку работата
врз конкретни текстови на современата албанска книжевност.
4. Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената
книжевно‐теоретска терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и
проследување на албанската книжевност од овој период во контекст на балканските и
европските литератури.
Содржина на предметната програма:
‐ Предметот современа албанска книжевност. Концепцијата, општиот предмет на материјата.
Поими сродни со него. Разгранувањето на времето (Втората светска војна па се до ден денес) и
на просторот (Книжевноста во р. Албанија, Р. Косово, Р. Македонија како и во дијаспората).
‐ Етапи на развитокот на албанската современа книжевност, три главни етапи на развојот. Три
главни родови на современата албанска книжевност – поезија, проза и драми. Книжевна
критика. Посебни екскнижевни феномени, како што е екзилот и дисиденцијата.
‐ Типологија, класификација, разни стилски формации како и разгранувања на албанската
современа книжевност.
‐ Класичниот реализам, типичен за првите години на повојната. Претставници. Д. Шутериќи,
Јосип Рела, Хивзи Сулејмани, Петро Марко, Јаков Ѕоѕа, М. Исаку, а подоцна и Н. Рахмани идр.
‐ Социјален реализам. Претставниви. Стерјо Спасе, Кол Јакова, Шефќет Мусарај, Фатмир Ѓата,
Дритеро Аголи, Мурат Исаку идр.‐ Книжевноста на 70 години. Паралела меѓу книжевноста од 30
год. со книжевноста од 70 год. Разни стилски формации и разни модерните струења.
Класицизмот, симболизмот, експресионизмот и херметизмот во албанска книжевност.
‐ Главни современи албански модерни писатели. Мартин Цамај, Антон Пашку, Али Подримја,
Џевахир Спахиу идр.
‐ Книжевното дело на Исмаил Кадаре. Поезија. Разни поетики на прозата на авторот.
Разoбличувања на тоталитаризмот. Антихеројство. Демитизација. Крими романи и др.
‐ Други индивидуалности ‐ Теки Дервиши, М. Рамадани, Беќир Муслиу, М. Зеќо, Сабри Хамити, Р.
Шабани, Џ. Ахмети и др.
‐ Книжевноста на 90 години.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Hamiti, S.
Letersi bashkekohore F. Konica
9
2.
Hamiti, S.
Letersi bashkekohore F. Konica
10
3.
Elsie R..
Historia e letersise
Dukagjini
shqipe
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Zisi R.
Letersi bashkekohore Albsig
2.
Sopaj, N.
Rrefimi ne romanin
Shkupi
shqiptar
3.
Aliu A.
Kompleti i veprave 1 Serembe
4.
Sopaj N.
Paralelet letrare
Shkupi
5.
Aliu A.
Kompleti i veprave 3 Serembe

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

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

Година
2002
2002
2001

Година
2007
1996
2005
1998
2005

Книжевност за деца
Наука за книжевност ‐ Албанска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
1 семестар
Д – р Нехас Сопај

7.

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
1. Оспособување за познавање и почитување на културно‐општествените прилики во кои се

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

развива книжевноста за деца.
2. Стекнување знаења за светската и албанска книжевна за деца, профилизација на децата во
иднина преку знаењата стекнати во возрасни години.
3. Развивање вештини за синтетично‐аналитичко и критичко‐творечко мислење преку работата
врз конкретни текстови на книжевноста за деца.
4. Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената
книжевно‐теоретска терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и
проследување на албанската книжевност од овој период во контекст на балканските и
европските литератури.
Содржина на предметната програма:
‐ Односот на книжевноста за деца и општата книжевност.
‐ Спцифичните особености на книжевноста за деца.
‐ Книжевноста за деца и фолклорот. Книжевноста за деца и педагогијата.
‐ Видови, жанрови и типови на книжевноста за деца. Илустрација. Поезија. Проза. Драма. ‐ ‐ ‐
Тематика во книжевноста за деца.
‐ Јазикот во книжевноста за деца. Хуморот. Фигурацијата. Ликот. Книжевност за деца во светски
рамки. Албанска книжевност за деца. Главни претставници на книжевноста за деца.
Историја на светската книжевност за деца. Од Антиката, Средниот век па се до
Хуманизмот и Ренесансата.
‐
Романтизмот. Ла Фонтен. Даниел Дефо. Џонатан Свифт.
‐
Романтизмот и реализмот. Марк Твен. Модерна книжевност. Примероци.
‐
Албанска книжевност за деца. Историја на албанската книжевност за деца. Од почетоците
па се до албанскиот илуминизам. К. Кристофориди. Н. Фрешери. С. Фрашери. А. З. Чајупи.
‐
Од Преродбата па се до Втората светска војна. Н. Никај. Н. Мједа. Папа К. Неговани. Луиѓ
Гуракуќи. Митруш Кутели.
‐
Современа албанска книжевност за деца. П. Марко. М. Хоџа. Р. Хоџа.
‐
Б. Дедја. О. Грило. Р. Кукај. А. Мамаќи.
‐
Други претставници.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода

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

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Sopaj, N.
Letersia per femije
Fil. Fakultet
2.
Dedja, B.
Burimet e letërsisë
Rilindja
për fëmijë
3.
Crnkoviq M.
Djеčja književnost
Skolska knjiga
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Bishqemi, A.
Letersia per femije
2.
Shkodra F.
Letersia per femije
U. Prishtines
3.
Grillo, O.
Panorame letrare 1
Toena
4.
Grillo, O.
Panorame letrare 2
Toena
5.
Grillo, O.
Panorame letrare 3
Toena

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

Година
2007
1978
1967
Година
1997
2002
1997
1997
1997

Албанскка книжевност до 19 век
Албанска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
оддел книжевност
Втор циклус
1 година
1 семестар
д‐р Зекирја Незири

7.

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со албанската книжевсност од нејзините почетоци до Преродбата.
Запознавање со начинот на нејзиниот мотивско‐тематскиот свет.
Запознавање со стихот, организационата структура и поетиката делата од овој период на
албанската книжевност.
Стекнување знаења за албанската книжевност од нејзините почетоци до 19 век.
Стекнување знаења за нејзините главни претставници.
Оспособување за познавање на културно‐општествените прилики во кои се развивала
албанската книжевност до Преродбата.
Содржина на предметната програма:
Предмет, теоретски критериуми и принципи на историјата на книжевноста. Периодизација и
класификација. Книжевната култура од средниот век: натписното и ракописното наследство на
грчки, латински и албански јазик. Ху¬ма¬низмот и ренесансата: општите карактеристики во

12.
13.
14.
15.

16.

17.

европските и во албанската книжевност. Реформација и ка¬то¬ли¬чката обнова. Елементи на
религиозен барок. Елементи на илуминизам. Албанска поезија со арапско писмо. Претставници:
М. Сегони, М. Марули, М. Бечикеми, Д. Франгу, М. Барлети; Ѓ. Бузуку, П. Буди, П. Богдани; Т.
Кавалиоти, Т. Хаџифилипи, Д. Хаџиу; Н. Филја, Н. Кета, Ј. Варибоба; И. Незими, Х. З. Камбери,
Мухамед Кучуку.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
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)
следење на настава; устен испит‐дијалошка
метода
албански
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.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Zeqirja Neziri
Historia e letërsisë
shqiptare I
2.
Zeqirja Neziri
Poezia e Budit
3.
Zeqirja Neziri
Vjershërimi i
Varibobbës
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
ј
1.
Zeqirja Neziri
Meshari i Buzukut
2.
Zeqirja Neziri
Variacione letrare

Издавач
Филолошки
факултет, Скопје
EkoRitmi
Logos‐5

Година
1998
1995
2008

Издавач
Logos‐5
Logos‐5

Година
2006
2004

3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

4.

Rugova,
Ibrahim
Xholi, Zija

5.

Xhiku, Ali

Vepra e Bogdanit
(1675 – 1685)
Pesë autorët më të
vjetër në gjuhën
shqipe
Duke lexuar letërsinë
e traditës...

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

Rilindja, Prishtinë

1985

AShSh, Tiranë

2002

Tiranë

2003

Албански фолклор и eтнологија
албанска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: албански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
1 семестар
д‐р Зекирја Незири

7.

Број на ЕКТС
кредити

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за албанскиот фолклор и етнологија.
Оспособување за интерпретација на фолклорни и етнолошки вредности.
Развивање вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање.
Содржина на предметната програма:
Фолклор и фолклористика. Фолклорот во европски контекст. Потекло на фолклорот.
Фолклористички школи. Класификација и основните карактеристики на фолклорот (анонимниот,
колективниот, синкретскиот, спектакуларниот, импровизацискиот карактер). Албанската
фолклористика од нејзините почетоци до денес. Домашни и странски собирачи, издавачи и
истражувачи на албанскиот фолклор. Барди, Де Рада, Јубани, Митко, Дине, Курти, Палај, Кутели,
Чабеј, Соколи, А. Бериша, Л. Антони, А. Чета и др. Лирска и епска поезија (етнокарактеристики).
Народна проза (специфичности).
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
часови
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
часови
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
албански
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Tirta,
Mitologjia e
Tiranë
Mark
shqiptarëve
2.
Tirta, Mark
Etnologjia e
GEER, Tiranë
shqiptarëve
3.
Uçi, Alfred
Mitologjia. Folklori.
GEER, Tiranë
Letërsia.
22.2 Дополнителна литература
Ред.бро
Автор
Наслов
Издавач
ј
1.
Gjergji,
Ligjërata për
EXTRA. Tiranë
Andromaqi
etnologjinë shqiptare
2.
Krasniqi, Mark Aspekte mitologjike
“Rilindja”. Prishtinë
3.
Muka, Ali
Banesa fshatare dhe
ASHSH, IKP
familja e madhe
4.
Stipçeviq,
Ilirët. Jeta, kultura,
Toena, Tiranë
Aleksandër
simbolet e kultit.
5.
Tirta, Mark
Migrime të
ASHSH, IKP, Tiranë
shqiptarëve.

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

Година
2004
2003
1982

Година
2001
1997
2001
2002
1999

Модул: ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Бр.
1.
2.
3.
4.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Часови
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

Предмети од потесна специјалност
Историски развој на турската цивилизација
Изворите и развој на турската книжевност од XIX век
Турската книжевност од XX век до денес
Турска книжевност за деца

часови
15
15
15
15

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДМЕТИ ОД ПОТЕСНА СПЕЦИЈАЛНОСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Историски Развој на Турската Цивилизација
Постдипломски Студии ‐ Турски Јазик и Книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за Турски Јазик и Книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Доц. д‐р Фадил Хоџа

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Откривање, запознавање и способност на компарирање на домашните како и на странските извори од
областа на проучувањето на историскиот развој на турската цивилизација
Содржина на предметната програма:
Преглед и анализа на старите сумерски, кинески како и на византиските извори за потеклото како и за
почетокот на развојот на турската цивилизација. Преглед и анализа на првите пишувани извори на старо
турски ‐ ѓоќтурски како и на ујгурски јазик за потеклото и за почетокот на развојот на турската
цивилизација. Значењето на орхонските натписи како и на првите пишувани дела од турско ‐ исламскиот
период: Диван‐и Лугат‐ит Турк и Кутадгу Билиг, како и на делата на Едип Ахмед „Мухакемет‐ул Лугатејн и
на делата на Али Шир Неваи“ за развојот на турската цивилизација. Селџучкиот период, Мемлуците,
Бабуровото Царство, Основање и развој на Османското Царство. Развојот на Османското Царство.
Основање на Република Турција.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
9 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
3 часови
16.2 Самостојни задачи
3 часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

20 бодови
20 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)
Изработка на проектна и самостојна задача

20.
21
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Јазик на кој се изведува наставата
Турски
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Cengiz Özakıncı İslamda Bilimin
Otopsi Y. İstanbul
Yükselişi ve Çöküşü
2.
Prof. Dr.
İslamiyetten Önce Türk Türk Tarih Kurumu
Bahaeddin Ögel Kültür Tarihi
Basım Evi, Ankara
3.
Laslo Rasony
Tarihte Türklük
Akçağ Y. Ankara
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Jean‐Paul Roux Türklerin Tarihi,
TDAV İstanbul
Pasifikten Akdenize
2000 yıl
2.
W.Barthold‐
İslam Medeniyeti Tarihi DİB Y. Ankara
M.F.Köprülü
3.
Carter Vaughn
The Turks İn World
Oxford Univ. Press,
Findley
History
New York
4.
Franz Babinger
Osmanlı Tarih Yazarları Kültür Bakanlığı Y.
ve Eserleri
Ankara
5.
M. Orhan
Türk İmparatorlukları
Bilge Karınca Y.
Bayrak
Tarihi
İstanbul

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

Година
2009
1991
1977
Година
2007

1949
2005
1992
2006

Изворите и развојот на турската книжевност до XIX век
Постдипломски Студии ‐ Турски Јазик и Книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: турски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Доц. д‐р Фадил Хоџа

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со првите домашни и странски извори за почетокот и за развојот на турската книжевност.
Проучување и анализа на книжевното творештво од предисламскиот период како и проучување и
анализа на пишуваните текстови ‐ дела од исламскиот период
Содржина на предметната програма:
Проучување на значајните турски и на странските извори (сумерски, кинески и византиски) за првите
книжевни поетски творби од предисламскиот период. Важноста како и карактеристиките на најпознатите
дела на од развојот на турската книжевност во исламскиот период: Диван‐и Лугат‐ит Турк, Кутадгу Билиг,
Низами. Изворите и развојот на турскиот суфизам: Ахмет Јесеви (Диван‐и Хикмет), Јунус Емре, Мевлана
Џ.Руми (Месневи). Подемот и развојот на турската диванска поезија. Ориенталните извори на диванските
поетски дела. Поемата Лејла и Меџнун. Касидето за Султан Сулејман. Употребата и примената на
поетскиот стил Себки Хинди. Развојот на диванската поезија во периодот на лалињата: Касидето за
Истанбул. Развојот и преставниците на локалистичката струја во диванската поезија.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
9 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

1.
2.
3.
4.

3 часови
3 часови
часови
60 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

20 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Турски
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Prof. Dr. Naciye Manas Destanı ve Kırgız MEB Y. Ankara
Yıldız
Kültürü ile İlgili Tespit
ve Tahliller
2.
Prof. Dr.
Türk Mitolojisi I‐II
Türk Tarih Kurumu
Bahaeddin Ögel
Basım Evi, Ankara
3.
Prof. Dr. Cavit
Ana Hatlarıyla İslam
DİB Yayınları – Ankara
Sunar
Tasavvufu Tarihi
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Talat Tekin
Orhon Yazıtları
TDK – Ankara
2.
Prof. Dr. Fahir İz Eski Türk Edebiyatında
Akçağ Y. – Ankara
Nazım, C. I‐II.
3.
Ahmet Atilla
Üniversiteler İçin Eski
Dergah Y. – İstanbul
Şentürk –
Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Kartal
4.
E.J.W.Vilkinson A Histori of Ottoman
London
Gibb
Poetry
5.
Agah Sırrı
Divan Edebiyatı
Enderun Kitabevi –
Levent
İstanbul

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.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

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

Година
1995

1971
1978

Година
2008
1999
2004

1910
1971

Турската книжевност од XX век до денес
Турска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедрата за турски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Севин Алил
/

7,5

Студентите да се оспособат за примена на наставната методологија при проучувањето на литературното
дело и способност за критична анализа како и следење на најновиот развој на теоријата и практиката;
‐студентите да се оспособат за барање нови извори на знаења на стручното подрачје.
‐Преку овој курс кандидатите се здобиваат со компетенции од областа на современата турска литература.
На овој начин кандиатите се стекнуваат со способност за нивна примена врз даден текст како и
способност да ги анализираат литературните дела преку критичкото мислење и да имаат критички став
кон делата, да умеат да воспоставуваат естетска комуникација и рецепција на литературните
дела;способност да изработуваат научни трудови од областа на современата турската литература;
Здобиените знаења, преточени во научнен труд, кандидатите можат да ги применуваат во нивната
понатамошна наставна и научно‐истражувачка дејност.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Кандидатите ќе се запознаат со современата турска литература како и фазите на развојот на оваа
литература заедно со нивните главни преставници. Дела на автори како и нивната оргиналност во
контекст на теоријата на книжевноста и странските литературни текстови. Главни особини на сите видови
литературни текстови од поезија до проза како што е театар, сатира, хумор, роман, приказна и сл. Курсот
опфаќа содржини од теоријата на литературата и критичкото мислење .
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
5 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
4 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
4 часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
200 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
турски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Akyüz, Kenan;
Modern Türk
İnkılap Kitabevi,
Edebiyatının Ana
Çizgileri (1860–1923),
2.
Kurdakul,
Çağdaş Türk Edebiyatı
Evrensel Basım Yayını
Şükran;
1, 2, 3, 4;
,
3.
Kudret, Cevdet; Türk edebiyatında
Dünya Kitapları,
Hikaye ve Roman ‐3

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

Година
1995.

İstanbul, 2002
2004

1923‐1959 Cumhuriyet
Dönemi,
22.2

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

Дополнителна литература
Ред.број Автор
1.
Köprülü, Ord.
Prof. Dr.
Mehmed Fuad,
2.
Kerman,
Zeynep
3.
Aytaş
Gıyasettin,
4.

Bilen, Osman:

5.

9Orhan Pamuk
Edebiyatı,

Наслов
Edebiyat Araştırmaları‐
1, 2.

Издавач
Akçağ Yayınları 1,

Година
2004.

Yeni Türk Edebiyatı
İncelemelri,
Tematik, Roman
İncelemeleri – Hayata
Ayna Tutan Romanlar,
Çağdaş Yorumbilim
Kuramları Romantik,
Felsefi, Eleştirel,
Hermeneutik,
Sabancı Üniversitesi
Sempozyum
Tutanakları

Dergay Yayınları,

İstanbul, 2009.

Akçağ Basım Yayım
Pazarlama,

2007

Kitabiyat Yayınları,

2001.

Agora Kitaplığı,

İstanbul, 2007.

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

Книжевност за деца
Турска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: турски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Севин Алил

7,5

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатите да се оспособат за литературна анализа на делата наменети за деца; упатување кон
професионално и педагошка одговорност; способност за критична анализа како и следење на најновиот
развој на теоријата како и барање нови извори на знаења на стручното подрачје.
Преку овој курс кандидатите се здобиваат со компетенции како да ги анализираат литературните дела
преку критичкото мислење и да имаат критички став кон делото, да умеат да воспоставуваат естетска
комуникација и рецепција на литературните дела;
‐ се здобиваат со компетенции за изработување научни трудови од областа на литературата за деца;
‐Здобиените знаења, преточени во научнен труд, кандидатите можат да ги применуваат во нивната
понатамошна наставна и научно‐истражувачка дејност.

11.

Содржина на предметната програма:
Курсот опфаќа содржини од теоријата на литературата, литературата за деца и критичкото мислење.
Критички пристап кон литературата за деца; литературата за деца и фолклорот; литературата за деца и
педагогијата; видови, жанрови и типови на литературата за деца; илустрација, поезија, проза, драма;
тематиката и јазикот во литературата за деца; хуморот. фигурацијата и ликот; литературата за деца во
светски рамки и сл.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
5 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
4 часови
аудиториски), семинари,

12.
13.
14.
15.

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

4 часови
2 часови
200 часови
60 бодови
20 бодови

17.3.
17.4.

18.

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

тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

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
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Gümüş, H.,
Masalların Yapısı ve
Kültür ve Turizm
İncelenmesi,
Bakanlığı Yayınları,
2.
Todorov,
Fantastik: Bir Edebî
Metis Yayınları,
Tzvetan;
Türe Yapısalcı Bir
Yaklaşım,
3.
Алил, Севин;
Дидактички‐методски Ватра,
осврт на литературата
за деца вo основните
училишта,
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Hasan Güleryüz, Yaratıcı Çocuk
Pegam A Yayıncılık,
Edebiyatı,
2.
Kantarcıoğlu,
Eğitimde Masalın Yeri,
MEB Yayınları,
Selçuk;
3.
Tüncer, Nilüfer; Çizgi Roman ve Çocuk,
Çocuk Vakfı Yayınları
4.
Dilidüzgün,
Çağdaş Çocuk Yazını,
Yapı Kredi Yayınları,
Selahattin;
5.
Sönmez, Prof.
Eğitsel Şiirler,
Anı Yayıncılık.
Dr. Veysel;

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

Година
Ankara, 1987.;
2001.

Скопје,2009.

Година
Yenişehir‐ Ankara,
2006.
İstanbul, 1991.
İstanbul, 1993.
İstanbul, 1996
2000

II семестар

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

Техники на научната работа
Турска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: турски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
2 семестар
кредити
Проф. д‐р Севин Алил

5

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатите да стекнат методолошко оспособување за планирање, проектирање и реализација на
научна истражувачка работа.
Преку овој курс кандидатите се здобиваат со компетенции за изготвување рзлични проекти од областа на
литературата и од јазикот воопшто со користење на различни техники и инструменти; Разликување на
различни форми на пишување стручно‐научни текстови; Оспособеност за ексцерпција и селекција на
материјал за научен труд.
2. Здобиените знаења кандидатите можат да ги применуваат во нивната понатамошна наставна и научно‐
истражувачка дејност.

11.

Содржина на предметната програма:
Видови истражувања, етапи и тек на истражувањето, Планирање и проектирање на истражувањето.
Избор на истражувачки постапки, Учење и примена на постапки, инструменти. Содржина и структура на
извештајот од истражувањето.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
5 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
4 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
4 часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
200 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
20 бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.3.
17.4.

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
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Евалуација / самоевалуација

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

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број Автор
1.
Özdamar, Prof.
Dr.
2.
Eco, Umberto;
3.

22.2

Панзова,
Виолета;

Дополнителна литература
Ред.број Автор
1.
Karasar, Niyazi;
2.

Day, R., A.

3.

Gordon, B., D.
ve Parker, C., A.

4.

Tavukçuoğlu, C.

5.

Bailey, Edward
P., Powell Philip
A. ve
Shuttleworth,
Jack M.

Наслов
Kazım; Modern Bilimsel
Araştırma Yöntemleri,
Kako se piše diplomski
rad,
Науката Како Занает,

Издавач
Kaan Kitabevi.

Година
/

/

Beograd, 2000.

Издание на
Филозофскиот
Факултет,

Скопје, 2003

Наслов
Bilimsel Araştırma
Yöntemi,
Bilimsel Bir Makale
Nasıl Yazılır ve
Yayımlanır? Çev.
G.Aşkar Altay.
Writing the Doctoral
Dissertation: A
Systematic Approach.
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri ve Proje
Hazırlama ve
Değerlendirme
Kılavuzu,
Bilimsel Makaleleri
Hazırlama ve Yazma
Tekniği,

Издавач
Nobel Yayın Dağıtımı,

Година
2009.

Ankara: TÜBİTAK.

1996.

London: Barrons
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Модул: ПОЛСКА КНИЖЕВНОСТ
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети
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15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)
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7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
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60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Часови
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Предмети од потесна специјалност
Полоско‐македонски книжевни релации
Полска школа на репортажата
Полска воена проза
Јазик‐историја‐култура на релација послки‐македонски
Полскиот како ситуација

часови
15
15
15
15
15

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.
5.
6.

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):
сумирање на знаењата од целокупната полска литература и споредување на карактеристики на одредени
литературни правци со познатите дела во македонската литература. Способност за компаративно
проучување на литературата
Содржина на предметната програма:
Ќе се претстават допирните точки меѓу полската и македонската литература, особено правците во кои
можат да се најдат паралели. Посебен осврт на романтичната поезија на Адам Мицкјевич и поезијата на
браќата Миладиновци; прозното творештво посветено на селскиот живот ‐ Млада Полска, В. Рејмонт и
Стале Попов; надреализмот во творештвото на Бруно Шулц и Витолд Гомбрович и на Влада Урошевич и
Драги Михајловски; споредба на современата проза и поезија во двете литератури. Предавања, дискусии,
изготвување есеи и истражувачка работа. Пишување есеј и устен испит Избор на евентуална магистерска
теза може да отпочне по положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

ПОЛОНИСТИКА
2. НАСОКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Завршен I циклус студии по Болоња; дипломиран по
старите наставни програми; меѓународен сертификат или
сертификат од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно средно/високо ниво (за
полски Б или Ц)

17.3.
17.4.

18.

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

Полско‐македонски книжевни релации
а) Предмети од потесна специјалност

30 бодови
70 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)

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

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Ислушани и положени предмети согласно законските
одредби на ФлФБК
македонски и полски
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.
Witkowska A.,
Romantyzm.
Przybylski R.
2.
Hutnikiewicz, A. Młoda Polska.
3.
Krawczyk, A.:
Dwudziestolecie
międzywojenne‐
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
Друговац, М.
Историја на
македонската
книжевност ХХ в.
2.
Markowski,
Polska literatura
Michał Paweł
nowoczesna (Leśmian,
Schulz, Witkacy)
3.
Велев, Илија
Македонска
книжевност IX ‐ XVII
век
4.
red. Marek
Słownik literatury
Piechota,
polskiej
Marek Pytasz i
Piotr Wilczek
5.
Ficowski, Jerzy
Regiony wielkiej herezji

Издавач
Warszawa: PWN

Година
2002..

Warszawa: PWN..
Kraków: Zielona
Sowa.

2002.
2006.

Издавач
Скопје: Мисла

Година
1990

Universitas

2007

НИД Микена

2008

Videograf II, Katowice

2006

Sejmy, Fundacja
Pogranicze

2002

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.
5.
6.

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):
Продлабочување на знаењата од полската литература и запознавање со нејзините специфичности.
Развивање вештини за синтетичко‐аналитичко и творечко‐критичко мислење преку работа врз конкретни
текстови од полската литература.
Содржина на предметната програма:
Запознавање со специфичноста на Полската школа на репортажата која претставува одделен и доста
популарен литературен вид во светот. Неговиот развој низ историјата на полската литература ‐ од 16 в. во

11.

Полската школа на репортажата
а) Предмети од потесна специјалност
ПОЛОНИСТИКА
2. НАСОКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Завршен I циклус студии по Болоња; дипломиран по
старите наставни програми; меѓународен сертификат или
сертификат од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно средно/високо ниво (за
полски Б или Ц)

12.
13.
14.
15.

16.

17.

вид на дневници од патувања, приватни писма за време на патувањата до современото новинарство кое
се прифаќа како сериозна литература. Претставници на современата полска школа на репортажата и
осврт на нивните дела: Ришард Капушќињски и Хана Крал како врвни мајстори на овој вид литература и
нивните подоцнежни наследници ‐ Малгожата Шејнерт, Мариуш Шчигјел, Војќех Тохман, Војќех Јагјелски,
Анджеј Сташук, Лидија Осталовска, Хуго Бадер, Павел Смолењски и др. Предавања, дискусии,
изготвување есеи и истражувачка работа. Пишување есеј и устен испит. Избор на евентуална магистерска
теза може да отпочне по положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

30 бодови
70 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.
(reportaże
Cała Polska trzaska
Gazety
Wyborczej
2001‐2004)
2.
(red.)
Wokół reportażu
Malinowska, E. i podróżniczego
Rott, D.
3.
Rejter, A.
Kształtowanie się
gatunku reportażu
podróżniczego w
perspektywie
stylistycznej i
pragmatycznej.
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
red. Bożena
Podróże z Ryszardem

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)
Ислушани и положени предмети согласно законските
одредби на ФлФБК
македонски и полски
Евалуација / самоевалуација

Издавач
Warszawa:
Prószyński i S‐ka.

Година
2004.

Katowice:
Wydawnictwo UŚ.

2004.

Katowice: UŚ

2000.

Издавач
Znak

Година
2007

Dudko

2.

Mroziewicz,
Krzysztof

3.

red. Elżbieta
Malinowska i
Dariusz Rott
Przemysław
Czapliński

4.

5.

red. Piotr
Marecki

Kapuścińskim.
Opowieści trzynastu
tłumaczy
Prawdy ostateczne
Ryszarda
Kapuścińskiego
Wokół reportażu
podróżniczego
Polska do wymiany.
Późna nowoczesność i
nasze wielkie narracje
Literatura Polska 1989 ‐
2009. Przewodnik

Sensacje XX wieku

2008

Katowice: UŚ

2004

WAB

2009

Ha!art

2010

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.
5.
6.

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):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за: креативно
мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на
ставови и оцени. Развивање вештини за синтетичко‐аналитичко и творечко‐критичко мислење преку
работа врз конкретни текстови од полската литература.
Содржина на предметната програма:
Прозата пишувана за време на војната: Ј. Анджејевски Големата седмица, Апел, Патување и др; Ј.
Ивашкјевич Битката на рамнината Сеџмур, Старата циглана, Икар; К. Бачињски Машини; Зофија Налковска
Јазли на животот, Медаљони; Тадеуш Бреза Ѕидовите на Ерихон; Ванда Вашилевска Виножито, Пламенот
на мочуриштата и др. Логорската проза: Расказите на Тадеуш Боровски, Друг свет на Густав Херлинг‐
Груѓињски, Зофија Налковска Медаљони, Стањислав Дигат Боденското езеро итн. Литературата со воена
тематика: Јежи Анджејевски Пепел и дијамант и др. Проширување на основните знаења за полската
литература од периодот на Втората светска војна и подетална обработка на помалку познатите дела со
воена тематика. Предавања, дискусии, изготвување есеи и истражувачка работа. Предавања, дискусии,
изготвување есеи и истражувачка работа. Пишување есеј и устен испит. Избор на евентуална магистерска
теза може да отпочне по положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови

11.

12.
13.
14.
15.

Полската воена проза
а) Предмети од потесна специјалност
ПОЛОНИСТИКА
2. НАСОКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Завршен I циклус студии по Болоња; дипломиран по
старите наставни програми; меѓународен сертификат или
сертификат од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно највисоко ниво (за
полски Б или Ц)

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

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

часови
15часови
часови
бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

30 бодови
70 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.
Jarosiński, Z.
Literatura lat 1945‐
1975.
2.
Miłosz, Cz.
Historia literatury
polskiej.
3.
Święch, J.
Literatura polska w
latach II wojny
światowej.
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
red.
Przełomy: rok 1956
Włodzimierz
Studia i szkice o
Wójcik
polskiej literaturze
współczesnej
2.
Wroczyński,
Literatura Polska po
Tomasz
1939 roku
3.
Matuszewski,
Literatura polska 1939‐
Ryszard
1991
4.
Chrząstowska,
Literatura współczesna.
B.,
Podręcznik dla klas
Wiegandtowa,
maturalnych
E., Wysłouch, S.
5.
pod. red W.
Autorzy naszych lektur.
Maciąga
Szkice o pisarzach
współczesnych

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)
Ислушани и положени предмети согласно законските
одредби на ФлФБК
македонски и полски
Евалуација / самоевалуација

Издавач
Warszawa: PWN.

Година
1996.

Kraków: Znak.

1999.

Warszawa: PWN

2002.

Издавач
Wydawnictwo
Uniwersytetu
śląskiego

Година
1996

WsiP

1990

WsiP

1995

Wydawnictwo
Nakom, Poznań

1992

Ossolineum

1987

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

4.
5.
6.

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):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за: креативно
мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на
ставови и оцени.
Содржина на предметната програма:
Врска меѓу историјата на полската култура и историјата на полскиот јазик. Почетоците на полската
државност и јазикот. Личните имиња и историјата. Лексиката на религиозниот обред. лексиката во
секојдневието. Споредба со соодветните поими во Македонија. Монографски предавања, интерактивна
настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на научна ‐ лингвистичка статија) и устен дел
(презентација на напишаната статија и дискусија во врска со поставените тези во неа). Избор на
евентуална магистерска теза може да отпочне по положување на овој предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

ПОЛОНИСТИКА
2. НАСОКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Завршен I циклус студии по Болоња; дипломиран по
старите наставни програми; меѓународен сертификат или
сертификат од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно средно/високо ниво (за
полски Б или Ц)

17.3.
17.4.

18.

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

Јазик – историја – култура
на релација полски‐македонски
а) Предмети од потесна специјалност

30 бодови
70 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

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

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Ислушани и положени предмети согласно законските
одредби на ФлФБК
македонски и полски
Евалуација / самоевалуација

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.
Dubisz,
Język, historia, kultura.
Stanisław.
2.
Furdal, Antoni.
Przedmiot i zakres
historii języka
polskiego. [ Studia
językoznawcze
poświęcone
Stanisławowi
Rospondowi]
3.
Kilch, E.Ł.
Polska terminologia
chrześcijańska.
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
Kuczowicz, Z.
Z dziejów obiczajów
polskich. .
2.
Popowska‐
Wczesne dzieje Słowian
Taborska, H.
w świetle ich języka.
3.
Rospond, S.
Kościoł w dziejach
języka polskiego. .
4.
Ciołek, T. M.;
Wyrzeczysko. O
Olędzki, J.;
świętowaniu w Polsce..
Zadrożyńska, A.
5.
Wojnecki,
Kulturowa tożsamość
Dariusz.
Polaków w
perspektywie integracji
europejskiej.

Издавач
Warszawa : UW.
Wydział Polonistyki.
Wrocław :
Ossolineum.

Година
2005.

Poznań.

1927.

Издавач
Warszawa.

Година
1957.

Warszawa.

1993.

Wrocław.

1985.

Warszawa.

1976.

Czas Miłosierdzia.

2002.

1967.

1.

Наслов на нaставниот предмет

Полскост како ситуација
а) Предмети од потесна специјалност

2.
3.

Код
Студиска програма

4.
5.
6.

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):
да се доразвие и рафинира способноста за: креативно мислење, критичко расудување, систем за
самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на ставови и оцени. Способност за: креативно
мислење, критичко расудување, систем за самостојна научно‐истражувачка работа, донесување на
ставови и оцени.

ПОЛОНИСТИКА
2. НАСОКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: славистика
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Милица Миркуловска, редовен професор
д‐р Лидија Танушевска, доцент
Завршен I циклус студии по Болоња; дипломиран по
старите наставни програми; меѓународен сертификат или
сертификат од ФлФБК за познавање на полскиот и на
македонскиот јазик на соодветно средно/високо ниво (за
полски Б или Ц)

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Условите во кои се создава националниот идентитет. Ситуацијата која го определува жителот на Полска.
Формата на оваа ситуација, симболите околу кои се собира духовната заедница, местата, книгите,
сликите, звуците, вкусовите и боите. Полскиот пејзаж. Европа и границите на полскиот идентитет.
Монографски предавања, интерактивна настава, менторска настава. Писмен дел (изработка на научна ‐
лингвистичка статија) и устен дел (презентација на напишаната статија и дискусија во врска со
поставените тези во неа). Избор на евентуална магистерска теза може да отпочне по положување на овој
предмет.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска
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.
Bralczyk, Jerzy.
Leksykon zdań polskich.
2.
3.

22.2

Miłosz,
Czesław.
Porębski,
Mieczysław

Дополнителна литература
Ред.број Автор
1.
Szczepański,
Marek S.

2.

Wojnecki,
Dariusz.

30 бодови
70 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)
Ислушани и положени предмети согласно законските
одредби на ФлФБК
македонски и полски
Евалуација / самоевалуација

Издавач
Warszawa : Świat
książki.
Krakow.

Година
2004.

Polskość jako sytuacja..

Kraków
:wydawnictwo
literackie.

2002.

Наслов
Społeczności lokalne i
regionalne a ład
kontynentalny i
globalny.
Kulturowa tożsamość
Polaków w

Издавач
Kraków.

Година
2003.

Czas Miłosierdzia..

2002.

Rodzinna Europa.

1992

3.

Миркуловска,
Милица
(прир.)

4.

(red.) Szwat‐
Gyłybowa, G;
Markowski, A.
(red.) Gajda, S.;
Markowski, A.;
Porayski‐
Pomsta, J

5.

perspektywie integracji
europejskiej.
Културните варијации
во градењето на
состојбите во
модерна Полска
Kultura język
komunikacja
Polska polityka
komunikoacyjnijęzykow
a wobec wyznań XXI
wieku

УКиМ, ФлФБК

во постапка на
издавање

Warszawa : UW

2001

Warszawa : Elipsa

2005

ПРОФЕСОРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Милица Миркуловска
6.10.1965
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
1987
Диполомиран
професор по
македонски јазик и
полски јазик и
книжевност.
Магистер по
1991
филолошки науки
Доктор по
1996
филолошки науки

Институција
Филолошки факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Македонија

Филолошки факултет во Белград,
(тогашна СФРЈ)
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје,
Македонија
Област
лингвистика,славистика,
типологија,
компаративна/контрастивна
анализа, полонистика,
македонистика

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
лингвистика,славист
ика, типологија,
компаративна/конт
растивна анализа,
полонистика,
македонистика

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
лингвистика,славист
ика, типологија,
компаративна/конт
растивна анализа,
полонистика,
македонистика

8.

Доколку е во работен однос да
Институција
се наведе институцијата каде
Филолошки
работи и звањето во кое е
факултет „Блаже
избран и во која област
Конески“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Граматика на (современиот) полски
Полски јазик и литература (основна насока)
јазик (1,2,3,4,5,6).
2.
Полски јазик (1,2,3,4,5,6) (како странски а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
јазик)
б) изборен предмет на ФлФБК ‐ странски јазик
или на УкиМ ‐ еден источнословенски или
западнословенски јазик
3.
Полска цивилизација и култура
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
(1,2,3,4,5,6)
б) изборен предмет на ФлФБК или на УкиМ
4.
Западната културна традиција и
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ

9.

Поле
лингвистика,с
лавистика,
типологија,
компаративна
/контрастивна
анализа,
полонистика,
македонистик
а
Поле
Област
лингвистика,с лингвистика,славистика,
типологија,
лавистика,
компаративна/контрастивна
типологија,
компаративна анализа, полонистика,
/контрастивна македонистика
анализа,
полонистика,
македонистик
а
Звање во кое е избран и област
Редовен професор по предметот граматика на
полскиот јазик (доживотен избор во звање)

5.
6.

7.

8.

комуникација (развој и влијанија) 1
Источната културна традиција и
комунинација (развој и влијанија) 1
Креативно / научно пишување полски‐
македонски (јазик, литература, теорија
на превод, цивилизација и култура).
(1,2, Изработка на дипломска работа)
Контрастивна анализа на полскиот и на
македонскиот јазик (1,2)

б) изборен предмет на ФлФБК или на УкиМ
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
б) изборен предмет на ФлФБК или на УкиМ
а) Полски јазик и литература (основна насока)
б) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ

а) Полски јазик и литература (основна насока)
б) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ

Креативно пишување ‐ полска
а) во рамките на втор модул за ФлФБК и УКиМ
цивилизација и култура
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА,
1.
Електронски јазични ресурси на
Катедра за славитика, Филолошки факултет
полскиот
„Блаже Конески“
јазик и нивна примена во
лингвистичките
проучувања
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА,
2.
Граматичка конфронтација –
Катедра за славитика, Филолошки факултет
полски : македонски 1,2,3,4,5
„Блаже Конески“
(Вербален систем
– предикати од прв ред; Вербален
систем – предикати од втор ред;
Вербален систем – предикати од трет
ред; Номинален систем; Лексикон)
3.
Култура – свест – јазик
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра за
на релација полски‐македонски
славитика, Филолошки факултет „Блаже Конески“
4.
Јазик – историја – култура
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра за
на релација полски‐македонски
славитика, Филолошки факултет „Блаже Конески“
5.
Менторска работа при изработката на
1. НАСОКА: ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА,
трудот
Катедра за славитика, Филолошки факултет
„Блаже Конески“
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра за
славитика, Филолошки факултет „Блаже Конески“
6.
Полскост како ситуација
2. НАСОКА: ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, Катедра за
славитика, Филолошки факултет „Блаже Конески“
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
ГРАНИЦИ МЕЃУ ГРАМАТИКАТА И
ЛИНГВИСТИЧКА ПОЛОНИСТИКА, Катедра за
ЛЕКСИКОНОТ ВО ПОЛСКИОТ ЈАЗИК ВО
славитика, Филолошки факултет „Блаже Конески“
СПОРЕДБА СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
2.
3.
4.
5.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Милица Миркуловска
Инхоативна видска
Warszawa : PAN. Instytut slawistyki.
[со: Karolak, Stanisław]:)
конфигурација во
SOW, 2000. – 265с. (Slavia Meridionalis
3)
македонскиот јазик. –
Warszawa : PAN. Instytut

2.

Милица Миркуловска

3.

Милица Миркуловска

4.

Милица Миркуловска

Określoność w języku
macedońskim i polskim.

Скопје : МАНУ, 2000. – 145с. (Studia
linguistica Polono‐Meridianoslavica 10)

Балканска слика на светот. Зборник од
меѓународната научна работилница
одржана во Скопје на 5‐6.12.2005 [/
прир. Катица Ќулавкова. – МАНУ],
2006, 473‐474.
Folia Philologica Macedono‐Polonica 7
Dalecy i Bliscy. Materiały 7 Kolokwium
Polsko‐Macedońskiego [7‐8.06.2005] [ /
pod. Red. B. Zielińskiego. – Poznań],
2006, 53‐61.
ZIN 2(90), 2007, 41‐53.

Bibliografia języka
Милица Миркуловска
macedońskiego online:
[со: Здравкова,
Doświadczenia i
Катерина]: Bibliografia
osiągnięcia (Przyczynek
języka macedońskiego
do dyskusji nad
online: Doświadczenia i
systemem informacji
osiągnięcia (Przyczynek
do dyskusji nad systemem slawistycznej
informacji slawistycznej
ISYBISLAW).
ISYBISLAW). – ZIN 2(90),
2007, 41‐53.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
(ред.) проф. Ви́ ктор
Таксис во словенските
Одделение за лингвистички
Самуи́ лович Храковскиј јазици
истражувања на РАН (Руската
Миркуловска, Милица
Таксис во македонскиот академија на науките) и Државниот
универзитет во Санкт Петербург)
јазик
(2011)
2.
(ред.) Миркуловска,
Прилог кон
Скопје : МАНУ (2008, 2006, 2002)
Милица;
библиографијата на
Тополињска, Зузана
македонскиот јазик
’Сегашност’ во
Скопје : МАНУ (2011)
3.
(ред.) Миркуловска,
словенските и во
Милица;
балканските јазици
Тополињска,
Зузана
Leiden, Boston : Brill (2000‐2011)
4.
(ред.) Тол, Сијмен
Bibliographie
автор на делот за
Linguistique / Linguistic
Македонија:
Bibliography (проект при
Миркуловска, Милица
Кралската национална
библиотека во
Холандија финансиран
од UNESCO).
5.

10.2

slawistyki. SOW, 2000. –
265с. (Slavia Meridionalis
3)
Почеток на
дејство/состојба како
семантичка и
граматичка категорија
(врз материјал од
македонскиот и
полскиот јазик). –
Скопје : МАНУ, 2000. –
145с. (Studia linguistica
Polono‐Meridianoslavica
10)
Изразување на
определеноста во
балкански контекст.

10.3

10.4

Материјали од
Македонија
5.
(ред.) Вулчанова, М.;
Структура на именската Универзитет за нови технологии во
Тополињска, З.
синтагма (NP) во
Трондхајм, Норвешка (2010)
Миркуловска, Милица
македонскиот и во
бугарскиот јазик
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
УКиМ, ФлФБК, во постапка на
1.
Миркуловска, Милица
Вербалната
(прир.)
комуникација – основа издавање
на
фонетиката/фонологија
та и на морфонологија
на современиот полски
јазик (учебник за
студенти со вежби +
аудио цд)
2.
Миркуловска, Милица
Културните варијации
УКиМ, ФлФБК, во постапка на
(прир.)
во градењето на
издавање
состојбите во модерна
Полска
УКиМ, ФлФБК, во постапка на
3.
Миркуловска, Милица
Влијанието на
издавање
(прир.)
повеќевековната
комуникација врз
дијалектната
диференцијација на
полскиот јазик (учебник
за студенти и
дијалектни текстови за
вежби со аудио запис
на цд)
Warszawa : PAN. Instytut slawistyki.
4.
Милица Миркуловска
Инхоативна видска
SOW, 2000. – 265с. (Slavia Meridionalis
[со: Karolak, Stanisław]:)
конфигурација во
3)
македонскиот јазик. –
Warszawa : PAN. Instytut
slawistyki. SOW, 2000. –
265с. (Slavia Meridionalis
3)
Скопје : МАНУ, 2000. – 145с. (Studia
5.
Милица Миркуловска
Почеток на
дејство/состојба како
linguistica Polono‐Meridianoslavica 10)
семантичка и
граматичка категорија
(врз материјал од
македонскиот и
полскиот јазик). –
Скопје : МАНУ, 2000. –
145с. (Studia linguistica
Polono‐Meridianoslavica
10)
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Милица Миркуловска
Online Bibliography of
Прилози. Contributions MANU 29/1‐2,
[со: Здравкова,
Macedonian Language..
2008, 99‐124.
Катерина]: .

2.

Милица
Миркуловска

Aktywne opanowywanie
problematyki morfo‐
syntaktycznej przez
studentów
macedońskich.

3.

Милица Миркуловска
[со: Тоска, Ваљбона]

4.

Милица Миркуловска

5.

Милица Миркуловска

Таксис во
македонскиот,
полскиот и во
албанскиот јазик.
Definiteness in
Macedonian and some
parallels in Bulgarian.
Прием на полскиот
јазик и култура кај
македонските студенти

Polonistyka bez granic T.2. IV Kongres
Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków, 9 ‐ 11 października
2008 roku [ / red.: Ryszard Nicz
Włodysław Miodunka, Tomasz Kunz. –
Kraków : UJ, Wydział Polonistyki], 2010.
Folia Philologica Macedono Polonica 8,
2011, 593‐604.

Trondheim : Tapir academic press, 2009,
175–192.
Sesiunea ştiinţifică, Slavistica
românească. Tradiţii şi perspective,
(dedicată centenarului naşterii
profesorilor I.C. Chiţimia şi Pandele
Olteanu, Bucureşti, 3‐5 octombrie 2008
2009

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
25
11.2
Магистерски работи
8
11.3
Докторски дисертации
5
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Милица Миркуловска
Online Bibliography of
Прилози. Contributions MANU 29/1‐2,
[со: Здравкова,
Macedonian Language..
2008, 99‐124.
Катерина]: .
2.
Милица
Aktywne opanowywanie Polonistyka bez granic T.2. IV Kongres
Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet
Миркуловска
problematyki morfo‐
Jagielloński, Kraków, 9 ‐ 11 października
syntaktycznej przez
2008 roku [ / red.: Ryszard Nicz
studentów
Włodysław Miodunka, Tomasz Kunz. –
macedońskich.
Kraków : UJ, Wydział Polonistyki], 2010.
3.
Милица Миркуловска
Таксис во
Folia Philologica Macedono Polonica 8,
[со: Тоска, Ваљбона]
македонскиот,
2011, 593‐604.
полскиот и во
албанскиот јазик.
4.
Милица Миркуловска
Definiteness in
Trondheim : Tapir academic press, 2009,
Macedonian and some
175–192.
parallels in Bulgarian.
5.
Милица Миркуловска
Прием на полскиот
Sesiunea ştiinţifică, Slavistica
јазик и култура кај
românească. Tradiţii şi perspective,
македонските студенти (dedicată centenarului naşterii
profesorilor I.C. Chiţimia şi Pandele
Olteanu, Bucureşti, 3‐5 octombrie 2008
2009
Leiden, Boston : Brill (2000‐2011)
6.
(автор на делот за)
Материјали од
Македонија:
МакедонијаBibliographi
Миркуловска, Милица
e Linguistique / Linguistic
Bibliography (проект при
Кралската национална
библиотека во

12.2

12.3

Холандија финансиран
од UNESCO). (ред.) Тол,
Сијмен
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Милица Миркуловска
Online Bibliography of
Прилози. Contributions MANU 29/1‐2,
[со: Здравкова,
Macedonian Language.
2008, 99‐124.
Катерина]: .
Leiden, Boston : Brill (2000‐2011)
2.
(автор на делот за)
Материјали од
Македонија:
МакедонијаBibliographi
Миркуловска, Милица
e Linguistique / Linguistic
Bibliography (проект при
Кралската национална
библиотека во
Холандија финансиран
од UNESCO). (ред.) Тол,
Сијмен
3.
Милица Миркуловска
Таксис во
Folia Philologica Macedono Polonica 8,
[со: Тоска, Ваљбона]
македонскиот,
2011, 593‐604.
полскиот и во
албанскиот јазик.
4.
Милица Миркуловска
Прием на полскиот
Romanoslavica 45 (Sesiunea ştiinţifică,
јазик и култура кај
Slavistica românească. Tradiţii şi
македонските студенти perspective, (dedicată centenarului
naşterii profesorilor I.C. Chiţimia şi
Pandele Olteanu), Bucureşti, 3‐5
octombrie 2008), 2009, 127‐130.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Милица Миркуловска
Таксис во македонскиот Научна конференција „Таксис во
јазик
словенските јазици“ (во рамките на
проектот раководен од проф. Ви́ ктор
Самуи́ лович Храковскиј при
Одделението за лингвистички
истражувања на РАН (Руската
академија на науките) и Државниот
универзитет во Санкт Петербург),
Санкт‐Петербург 3 и 4 јуни 2010
2.
Милица Миркуловска
ТАКСИС ВО
VIII Полско‐македонска научна
Ваљбона Тоска
МАКЕДОНСКИОТ,
конференција, Филолошки факултет
ПОЛСКИОТ И ВО
„Блаже Конески“, Скопје, 22 и 23
АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК
октомври 2009.
3.
Милица Миркуловска
Aktywne opanowywanie IV Kongres Polonistyki Zagranicznej
„Polonistyka bez granic”, Uniwersytet
problematyki morfo‐
Jagielloński, Kraków, 9 ‐ 11 октомври
syntaktycznej przez
2008
studentów
macedońskich.

Модул: АНГЛИСКА КНИЖЕВНОСТ
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Часови
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Предмети од потесна специјалност
Модерна/постмодерна англо американска поезија
Британска драма: гласот на текстот
Шекспир и женскиот лик: субверзивност или конформизам
Модерна и потмодерна британска проза
Доцниот викоријански роман

часови
20
20
20
20
20

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
СПЕЦИЈАНЛНИ КУРСЕВИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Модерна/постмодерна англоамериканска поезија
Англиска книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Проф. д‐р Зоран Анчевски
Познавање на англискиот јазик

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Проучување на постмодерната англоамериканска поезија од годините по Втората светска војна до денес
со нејзините специфики во контекстот на современите критички теории и практики.
Содржина на предметната програма:
Запознавање со условите за развојот на модерната и постмодерната во светски контекст, со фокус на
Велика Британија и САД од почетокот на 20‐от век до денес
Поезијата пред Првата свветска војна: Џорџијанци и имиџисти. Поетите на Големата војна. Американската
поезија меѓу двете светски војни. Поетите од триесеттите.
Проучување на постмодерната англоамериканска поезија од годините по Втората светска војна до денес
со нејзините специфики во контекстот на современите критички теории и практики.
Поетите на „Движењето“. Дивергентниот карактер на американската поезија по Втората светска војна
(„Битници“, поетите на „Блек Маунтин“, Конфесионалните поети, Њујоршките надреалисти, итн).
Британски и американски постмодерни поети од 80‐тите до денес.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
20 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
5 часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

15 бодови
15 бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Редовно присуство и учество

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

20.
21
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

Јазик на кој се изведува наставата
Англиски
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
M.H. Abrams,
The Norton Anthology
W.W. Norton
et. al.
of English Literature
Vol. 2
2.
Nina Baym, et.
The Norton Anthology
W.W. Norton
al.
of American Literature
Vol. 2
3.
Michael Hulse,
The New Poetry
Bloodaxe Books
et. al.
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
Издавач
1.
Donald Allen &
The Poetics of the New Grove Press
Warren Tallman American Poetry
2.
Robert Boyers
Contemporary Poetry
Shocken Books
in America: Essays and
Interviews
3.
Richard Ellman
Modern Poems: An
W. W. Norton
& Robert O'Clair Introduction to Poetry
4.
Mark Strand
The Contemporary
New American Library
Poets: American Poetry
since 1940
5.
Blake Morrison The Penguin Book of
Penguin Books
& Andrew
Contemporary British
Motion
Poetry

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

Година
1993

1993

1995

Година
1993
1974

1976
1979

1992

Британска драма: гласот на текстот
Наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Рајна Кошка Хот
одлично познавање на англискиот јазик

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со современите текови во британската драма ‐ исклучително динамична и ннтересна
драмска продукција со значително влијание врз развојот на светската драма воопшто преку ракурсот на
феминистичката критичка теорија. Запознавање и совладување на постулатите, основните и
покомплексни поими и концепти, како и со на најновите тенденции во рамките на оваа теорија преку
нивната примена на современата британска драма. Здобивање со литературно‐теоретски компетенции
соодветни за постдипломско академско ниво. Проучување и експликација на релевантен пресек на
драмскиот жанр во англиската книжевност од аспект на современите критички теории, со особена
нагласка на феминистичката критичка теорија и новиот историзам / културниот материјализам.
Запознавање со културолошкиот контекст во кој тие дела настанале, како и начинот на кој во нив се
рефлектираат прашањата на класата, расата и полот. Целта на предметната програма е и да се
презентира на едно повисоко академско ниво поврзаноста и меѓусебното влијание на драмски текстови
од хронолошки различни периоди преку матрицата на феминистичката критичка теорија (но и некои
други современи критички теории), како и нивната релевантност за развојот на светската драма во 20‐от и
21‐от век.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Презентација и анализа на избор драмски текстови на британски автори од втората половина на 20‐век.
Во рамките на предметот се изучуваат и поимите од современата драма како 'Angry Young Men' и 'Kitchen
Sink Drama' кои одиграа суштинска улога во развојот на современата британска драма, како и правците
познати како Комедија на закана, Физички театар и Театар на апсурдот и најновата тенденција во
современата драма (и не само британска) позната како In‐Yer‐Face Theatre. Драмските текстови вклучени
во програмата се разгледуваат од аспект на постулатите на феминистичката критичка теорија, но се
разгледува и прашањето на интертекстуалноста, класата, етницитетот и полот/родот, како и начинот на
којшто овие драмски текстови ги одразуваат интересите и проблемите на современото британско
општество. Од теоретски аспект, се разгледуваат и применуваат методите и постулатите на т.н. втор и трет
бран феминистичка критичка теорија и начинот на кој тие се рефлектираат во зададениот корпус
драмски текстови. Во фокусот на проучувањето се женскиот драмски лик ставен во корелација со
прашањето на претставувањето/конструирањето на полот/родот и обидите за децентрирање на машкиот
лик како доминантен субјект.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
20 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
18 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
2 часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
90 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

10 бодови
бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Посетувани 20 часови настава
англиски
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.
G. Plain & S.
A History of Feminist
Sellers, eds.
Literary Criticism
2.
Maggie Humm
A Dictionary of
Feminist Theory
3.
Aleks Sierz
In‐Yer‐Face Theatre:
British Drama Today.
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
Рајна Кошка
Различни гласови:
Хот (прир.)
антологија на

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

Издавач
Cambridge University
Press
Harvester
Wheatsheaf
Faber & Faber

Година
2007

Издавач
Магор

Година
2003

1995
2001

2.

3.

4.

5.

современа британска
драма
Јелена Лужина, ММЕ...Антологија на
(прир.)
новата европска
драма
Рајна Кошка
Англиска драма:
Хот
ренесанса,
современост,
феминистичка теорија
Лексикон на
Рајна Кошка
современи поими од
(со С.
областа на
Србиновска и
феминистичката
М.
теорија и теорија на
Бојаџиевска)
родот
Judith Butler
Gender Trouble

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.

Магор

2004

Бигос

2007

Сигмапрес

2010

Routledge

2010

Шекспир и женскиот лик: субверзивност или
конформизам
Наука за книжевност
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Рајна Кошка Хот
одлично познавање на англискиот јазик

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со најновите текови во рамките на феминистичката критичка теорија, со претходно
презентирање на историјата на развојот на феминистичката теорија и мисла и, преку апликативен метод,
примената на нејзините постулати и инструментариумот врз зададен корпус драмски текстови на Вилијам
Шекспир, со цел донесување релевантни заклучоци по прашањето на адроцентричноста и/или
гиноцентричноста на шекспировскиот дискурс. Согледување на основните прашања што ги разгледува
оваа теорија преку запознавање и со културолошкиот контекст во кој овие текстови се појавиле.
Совладување на базичните и покомплексните поими и концепти на феминистичката критичка теорија со
цел, преку аналитичко и синтетичко размислување, да се утврди постоењето на субверзивноста или
конформизмот во драмата на Шекспир и англиската ренесанса воопшто.
Содржина на предметната програма:
Предметната програма предвидува проучување на зададениот избор драмски текстови на Вилијам
Шекспир преку призмата на феминистичката критичка теорија која неодминливо интерферира и со
другите современи критички теори (нов историзам/културен материјализам, пост‐колонијалната
критика). При пре‐прочитувањето на овие драмски текстови од гледната точка на субверзивноста и/или
конформизмот, преку поимите и основните инструменти и постулати на феминистичката критичка теорија
се разгледува начинот на кој се претставува и конструира поимот за полот/родот во дадениот драмски
текст. По пат на теоретско‐книжевна експликација се разгледуваат претпоставките искажани директно
или индиректно во текстот во однос на прашањето на полот/родот, сликата за жената што драмскиот
текст ја генерира, идентификација и означување на женскиот лик во шекспировската драма како
„Другиот“ во однос на машкиот лик како доминатен субјект, андроцентричноста или гиноцентричноста на
текстот, како и прањаето на мизогинијата и протофеминизмот.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
20 часови
Распределба на расположивото време

15.

Форми на наставните активности

15.1
15.2

16.

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

18 часови
часови

часови
2 часови
часови

90 бодови
бодови

17.3.
17.4.

18.

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

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

10 бодови
бодови
до 50 бода
5 (пет)
од 51 до 60 бода
6 (шест)
од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Посетувани 20 часови настава
англиски
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.
P. Parker & G.
Shakespeare and the
Hartman
Question of Theory
2.
Lisa Jardine
‘Still Harping on
Daughters’: Women
and Drama in the Age
of
Shakespeare
3.
Phylis Rackin
Shakespeare and
Women
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
Elaine
Speaking of Gender
Showalter
2.
G. Plain & S.
A History of Feminist
Sellers
Literary Criticism
3.
Рајна Кошка
Метафората на
Хот
дијамантот: студии за
женскиот лик во
англиската
ренесансна драма
4.
Рајна Кошка
Англиска драма:
Хот
ренесанса,
современост,
феминистичка теорија
5.
David Mann
Shakespeare's Women

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

Издавач
Routledge

Година
1993

Harvester
Wheatsheaf

1989

Oxford University
Press

2005

Издавач
Routledge

Година
1989

Cambridge University
Press
Винсент графика

2007

Бигос

2007

Cambridge University
Press

2008

2004

1.
2.
3.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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.

Модерна и постмодерна британска проза
постдипломски студии по англиска книжевност при
Катедрата за англиски јазик и книжевост
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
Д‐р Соња Витанова‐Стрезова
нема

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на способност за критичка анализа на британскиот модерен и постмодерен роман/ расказ со
примена на една или повеќе книжевни (интердисциплинарни) теории што (с)е дел од содржината на
курсот.
Содржина на предметната програма:
Теорија (интердисциплинарни книжевни проучувања):
‐ структурализам, постструктурализам;
‐ модернизам, постмодернизам;
‐ наративен дискурс (Женет);
‐ романот на текот на свеста (Хамфри);
‐ деконструкција (Дерида);
‐ интертекстуалност и семанализа (Кристева);
‐ метафикција (Во);
‐ психоанализа (Фројд, Лакан);
‐ феминизам;
‐ постколонијализам.
Критичка анализа со примена на една или повеќе книжевни (интердисциплинарни) теории, што (с)е дел
од содржината на курсот, врз избрани текстови од модерната и постмодерна проза, и тоа од:
‐ романите (Улис од Џојс и Искупување од Мекјуан,) и
‐ расказите на Џојс, Вулф, Менсфилд, Бовен, Лесинг, Фаулс, Мекјуан, Картер, Ишигуро, Хеншер и Куреиши.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
20 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

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

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

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

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовно посетување на наставата и три усни
презентации за избрани теми од романите и
расказите кои се дел од содржината на курсот
англиски
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.
Rice, Philip and Modern Literary Theory
Patricia Waugh,
eds.
2.
Humphrey,
Stream of
Robert
Consciousness in the
Modern Novel
3.
McHale, B.
Postmodernist Fiction
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
Bradbury,
Modern British Short
Malcolm ed.
Stories
2.
Joyce, James
Ulysses
3.
4.

McEwan. Ian
Kristeva, Julia

5.

Mark Currie, ed.

Atonement
Desire in Language; A
Semiotic Approach to
Literature and Art
Metafiction

1.
2.
3.

Наслов на нaставниот предмет
Код
Студиска програма

4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Издавач
Modern Literary
Theory

Година
1989

University of
California Press

1954

Methuen

1987

Издавач
Penguin Books

Година
1988

Oxford University
Press
Vintage
Columbia University
Press

1993

Longman

1995

2001
1980

Доцниот викторијански роман
постдипломски студии по англиска книжевност при
Катедрата за англиски јазик и книжевост
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: англиски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
7,5
1 семестар
кредити
д‐р Соња Витанова‐Стрезова
нема

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ развивање на способност за препознавање на темите од доцниот викторијански роман на Елиот и
Харди;
‐ стекнување способност како за современа критичка анализа на романите на двата писатела така и за
анализирање на истите во контекст на општествените, политичките и историските случувања кон крајот на
деветнаесеттиот век.
Содржина на предметната програма:
‐ доцниот викторијански роман наспрема општественото, историското и политичкото опкружување кон
крајот на деветнаесеттиот век;
‐ современата критика за доцниот викторијански роман со посебен осврт на творештвото на Џорџ Елиот и
Томас Харди;
‐ избор на два романа од творештвото на Џ. Елиот;
‐ придонесот на Елиот за развојот на модерниот психолошки роман преку прикажување на внатрешните
психолошки состојби на ликовите;
‐ Елиот ја прикажува реалноста во доцниот викторијански период преку тематската преокупираност со

12.
13.
14.
15.

16.

17.

животот во провинцијата и руралните средини;
‐ детерминизмот наспрема слободната волја во романите на Елиот;
‐ избор на два романа од творештвото на Т. Харди;
‐ тематска преокупираност на Харди со влијанието на индустријализацијата врз руралните средини и
трансформацијата на британското општество од земјоделско во индустриско;
‐ човекот во хармонија со природата во романите на Харди;
‐ детерминизмот и слободната волја во романите на Харди;
‐ општествената критика во романите на Харди на викторијанското секојдневие кон крајот на
деветнаесеттиот век со фокус на општествените правила и норми кои ја ограничуваат индивидуалноста,
‐ творештвото на Харди во доцниот викторијански преоден период како предвесник на модерниот роман.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
20 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
20 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

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

бодови
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.
Glendening,
The Evolutionary
John
Imagination in Late‐
Victorian Novels
2.
Uglow, Jenny
George Eliot
3.
Page, Norman
Thomas Hardy: The
Novels (Kluwer
Litigation Library)
22.2 Дополнителна литература
Ред.број Автор
Наслов
1.
Fernando, Lloyd 'New Women' in the
Late Victorian Novel
2.
Hughes,
George Eliot: The Last

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)
Редовно посетување на наставата и три усни
презентации за избрани теми од романите кои се
предмет на анализа.
англиски
Евалуација / самоевалуација

Издавач
Ashgate Pub Co

Година
2007

Virago Press Ltd
Palgrave Macmillan

2008
2001

Издавач
Pennsylvania State
Univ Pr
Farrar Straus &

Година
1977
1999

4.

Kathryn
Tomalin,
Claire
Asquith, Mark

5.

Gossin, Pamela

3.

Victorian
Thomas Hardy

Giroux
Penguin Press HC

Tess of the
D'Urbervilles (Philip
Allen literature Guide
for a‐Level)
Thomas Hardy's Novel
Unierse (The
Nineteenth Century
Series)

Trans‐Atlantic
Publications

2010

Ashgate

2007

2007

ПРОФЕСОРИ
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Зоран Анчевски
16. 05. 1954
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
дипломиран филолог
магистер по филолошки
науки
доктор по филолошки науки

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Подрачје
филологија
Институција

Година
1976
1979
1999

Поле
наука за книжевност

Институција
Филолошки факултет,
Скопје
California State
University, Chico, USA
Св. Кирил и Методиј,
Скопје
Област

Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
редовен професор
Конески„ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Англиска книжевност 1/2 (поезијата на ренесансата англиска книжевност, Филолошки факултет,
и неокласицизмот)
Скопје
2.
Англиска книжевност 4 (поезијата на романтизмот
Англоамериканска книжевност, ФЛФ „Блаже
и викторијанската епоха)
Конески“ ‐ Скопје
3.
Англиска книжевност 5 (поезијата на модернизмот
Англоамериканска книжевност, ФЛФ „Блаже
и постмодернизмот)
Конески“ ‐ Скопје
4.
Англоамериканска постмодерна поезија
Англоамериканска книжевност, ФЛФ „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Преглед на англосаксонските книжевни теории
Англиска книжевност, ФЛФ „Блаже Конески“ ‐
Скопје
2.
Англоамериканска модерна/постмодерна поезија
Англоамериканска книжевност, ФЛФ „Блаже
Конески“ ‐ Скопје
3.
Англоамериканската и македонската литература и
Англоамериканска книжевност, ФЛФ „Блаже

култура во контакт
Конески“ ‐ Скопје
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Ренесанса и неокласицизам
Англиска книжевност, ФЛФ „Блаже Конески“ ‐
Скопје
2.
Средновековна англиска литература
Англиска книжевност, ФЛФ „Блаже Конески“ ‐
Скопје
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Зоран Анчевски
– „Кон поезијата на Вилијам С. Мервин“,
Скопје, Стожер, год. IX, бр.
излагање по повод академијата во чест на
84‐86, јануари‐март, 2005
добитникот на ’Златен венец’ на СВП 2005,
одржана во МАНУ на 11. 03. 2005
Струга, СВП 2005.
2.
Зоран Анчевски
– “Portrait without a Frame: the Poetry of W. S.
Merwin”/ “Портрет без рамка: поезијата на В.
С. Мервин”, предговор во: William S. Merwin /
Вилијам С. Мервин, Selected Poems / Одбрани
песни, двојазично монографско издание
“Златен венец” на СВП 2005
3.
Зоран Анчевски
‐ За традицијата: проблемот на традицијата во Скопје, Магор, 2007
делата на Т. С. Елиот и Блаже Конески –
студија
Rekkem: Ons Erfdeel vzw.,
4.
Zoran Anchevski
‐ “My Mother Tongue – My Fatherland”, во
Belgium, 2007
Standing Tall in Babel. Languages in Europe,
Rekkem: Ons Erfdeel vzw., Belgium, на англиски,
француски и холандски
5.
Зоран Анчевски
‐ Поимник на книжевната теорија, прир. Ката
Скопје, MAНУ, 2008.
Ќулавкова (автор на одредници и соработник
на проектот)
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
1.
Зоран Анчевски и др.
‐ Проект: „Мултилингвизмот во Европа:
2007

2.

Зоран Анчевски и др.

3.

Зоран Анчевски и др.

4.

Зоран Анчевски и др.

’Upright in Babel. Languages in Europe’,
Bruxelles, 2007
‐ Поимник на книжевната теорија, прир. Ката
Ќулавкова (автор на одредници и соработник
на проектот)
‐ Проект: „Отворање американски студии на
Катедрата за англиски јазик и книжевност“ ‐
раководител на проектот и на два семинара
одржани во Охрид и Маврово.
‐ Проект: „Поетска преведувачка
работилница“, во рамките на СВП 2007 ‐
раководител и координатор

2008

2010

2007

5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

Автори

Меѓународен
собир/
конференција

Наслов на трудот

1.
2.
3.
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
15
4

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Рајна Кошка Хот
1. VIII 1958
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
Дипломиран филолог

Година

Докторски дисертации
2

Година
1981

Институција
Филолошки факултет
Катедра за англиски
јазик и книжевност

Магистер по филолошки
науки

1983

Department of English
Language and Literature,
New York University, New
York, САД

Доктор по филолошки науки

1997

Подрачје
филологија
Институција

Поле
наука за книжевност

Филолошки факултет
Скопје

Област
англиски јазик и книжевност

Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
редовен професор
Конески„ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција

број
1.

Англиска книжевност 1/2

2.

Англиска книжевност 7

3.

Англиска книжевност 8

Англиски јазик и книжевност / Катедра за
англиски јазик и книжевност Филолошки
факултет Скопје
Англиски јазик и книжевност / Катедра за
англиски јазик и книжевност Филолошки
факултет Скопје
Англиски јазик и книжевност / Катедра за
англиски јазик и книжевност Филолошки
факултет Скопје

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Модерна/Постмодерна британска драма
Оддел за науката за книжевност / Катедра за
англиски јазик и книжевност Филолошки
факултет Скопје
2.
Шекспир и женскиот лик: субверзивност или
Оддел за науката за книжевност / Катедра за
конформизам
англиски јазик и книжевснот Филолошки
факултет Скопје
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Рајна Кошка Хот
„Англиска драма: ренесанса, современост,
(збирка критичко‐
феминистичка теорија“
теориски студии)
2.
Рајна Кошка Хот,
„Лексикон на современи поими од областа на
Славица Србиновска,
феминистичката теорија и теорија на родот„
Маја Бојаџиевска
3.
Рајна Кошка Хот
„ `Месечина на перница`: женскиот глас и
(текст во меѓународен гласот на текстот во романот „Пиреј“ на Петре
зборник)
М.Андреевски‘ “ во меѓународно издание
Антологија на балканска женска хуманистика.
4.
Рајна Кошка Хот
(критичко‐теориски
„Текст во текст, драма во драма: Шекспир и
текст)
метаморфозата на изворот“ во „Метатекстот и
метаморфозата“, Зборник на трудови
5.
Рајна Кошка Хот
„Офелија и Дамата од Шалот: визуелизација
(критичко‐теориски
на женскиот глас„
текст)
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
број
1.
Учесник во проектот
Regional Network for Gender/Women’s Studies
(меѓународен)
in Southeast Europe, членка на European
Platform for Women Scientists
2.
Учесник во проектот.
Прир. акад.
„Поимник на теориско‐книжевни термини„
К.Ќулавкова
3.
Учесник во
проект/работилница
Gestation: A Collaborative Performance Art
(меѓународна)
Workshop SubRosa организиран од
Cyberfeminist Collective of Cultural Researchers.
Feminist media theories
4.
Со‐основач во
Здружение на преведувачи на Република
проектот
Македонија
5.
Учесник во проектот
Проект на Владата на Република Македонија
(стручен консултант)
„130 македонски автори во превод на
англиски јазик„

Издавач / година
Скопје: Бигос, 2007

Скопје: Симапрес, 2010

Софија, Бугарија: СОНМ,
2007

Скопје: Катедра за општа и
компаративна книжевност
и Катедра за класична
филологија, 2008
Скопје: Годишен зборник
на Филолошкиот факултет,
2010
Издавач / година
Истражувачки центар за
родови студии, Институт
Евро‐Балкан, од 2007
Скопје: МАНУ, 2008

Скопје: Њујорк
Универзитет во Скопје,
2008

2010
2010

Учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број
1.

Автори

Наслов на трудот
Учество по покана без
реферат

Меѓународен
собир/
конференција
Меѓународна
конференција по
повод 80.
годишнина на
Катедрата за
англиски јазик,

Година
2009

Белград,
Република
Србија
2.
3.
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
8
2

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието односно
се стекнал со научен
степен

Подрачје, поле и област
на научниот степен
магистер
Подрачје, поле и област
на научниот степен

Докторски дисертации
0

Соња Витанова‐Стрезова
20.08.1967
VIА (1 циклус на студии ‐ 240 кредити)
високо образование
Образование
Дипломира на Катедрата за
англиски јазик и книжевност,
Филолошки факултет „Блаже
Конески ‐ Скопје и се
стекнува со звањето
„професор по англиски јазик
и книжевност“
M.Phil in European Literature
(магистер по филолошки
науки од областа на
европската книжевност)

Година
1992

Институција
Катедра за англиски јазик и
книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески,
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ ‐ Скопје

1996

доктор по филолошки науки

2008

Подрачје
Филологија

Поле
наука за
книжевност
Поле
наука за

King's College, University of
Cambridge
(Кралски колеџ, Универзитет
Кембриџ
Во 1996 година ја одбранува
магистерската теза од областа
на британската книжевност
насловена: “Juxtaposition of
Opposites in T. S. Eliot’s "The
Waste Land" and V. Woolf’s
"Between the Acts" (Time and
Identity)” („Јукстапозиција на
спротивностите во ,Пуста
земја’од Т. С. Елиот и ќПомеѓу
чиновите’ од Вирџинија Вулф
(време и идентитет))“
Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје
Во 2008 година ја одбранува
докторската дисертација од
областа на британската и
македонската книжевност
насловена „Дискурсот на
Другиот: Иан Мекјуан, Драги
Михајловски“
Област
европска и британска
книжевност
Област
британска и македонска

Подрачје
Филологија

8.

9.

1
0.

доктор
Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

книжевност книжевност
Институција
Звање во кое е избран и област
доцент од областа на англиската книжевност
Катедра за англиски јазик и
книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“,
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ ‐ Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Англиска книжевност 3 (Англискиот
Задолжителен предмет во третиот семестар во
роман на осумнаесеттиот и
рамките на сите модули од студиската
деветнаесеттиот век)
програма за англиски јазик и книжевност,
Катедра за англиски јазик и книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2.
Англиска книжевност 6
Задолжителен предмет во шестиот семестар
(Модерен британски роман)
во рамките на сите модули од студиската
програма за англиски јазик и книжевност,
Катедра за англиски јазик и книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
3.
Консекутивно толкување 3
Задолжителен предмет во седмиот семестар
во рамките на модулот преведување и
толкување како дел од студиската програма за
англиски јазик и книжевност, Катедра за
англиски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Модерна/постмодерна британска
Постдипломски студии по книжевност,
проза
Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред.
број
1.

10.2

Автори

Наслов

Издавач/година

Скопје: Филолошки факултет
„Метафицијата и
„,Блаже Конески“, книга 34, 2008,
прашањето за
стр. 113‐119.
референтноста во
романот „Искупување“
од Иан Мекјуан“ во
Годишен зборник на
Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје.
Скопје: Филолошки факултет
2.
Витанова‐Стрезова,
„Креативната искра на
„,Блаже Конески“, 2009, стр. 107‐
Соња
метафората“ во
115.
Зборник во чест на
проф. д‐р Лилјана
Минова‐Ѓуркова по
повод 70 години од
раѓањето.
Скопје: Филолошки факултет
3.
Витанова‐Стрезова,
„Деконструкција на
„Блаже Конески“, книга 35, 2009,
Соња
идентитет: Другиот во
стр. 231‐239.
расказите
,Антологичар’ и ,Куќа во
Солун’ од Драги
Михајловски“ во
Годишен зборник на
Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје.
4.
Витанова‐Стрезова,
„Интертекстуална
Скопје: Здружение за уметност и
Соња
преобразба“ во
култура на живеење „Дијалог“,
Синтези Македонски
2008‐10, стр. 21‐23.
книжевен гласник
5.
Витанова‐Стрезова,
„Полилошкиот дискурс Скопје: Филолошки факултет
„Блаже Конески“, книга 36, 2010,
Соња
во расказот
стр. 355‐361.
,Размислувањата на
еден чуван мајмун’ од
Иан Мекјуан“ во
Годишен зборник на
Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Филолошки факултет „Блаже
Проект
1.
Учесник во „Грантот
Конески“, Универзитет „Св. Кирил и
„Специјалистички
ЕЦ11/ЕП11 2007/2008
Матодиј“ ‐ Скопје, 2007/2008.
постдипломски
година“ кој е резултат
(мастер) студии за
на заедничкиот проект
конференциско
на Филолошкиот
толкување на
факултет„Блаже
Филолошкиот факултет
Конески“ во Скопје и
,Блаже Конески’ во
Европската комисија за
Скопје“
спроведување на
Во рамките на
специјалистичките
постдипломски (мастер) реализацијата на
проектот, Витанова–
студии за
Витанова‐Стрезова,
Соња

конференциско
толкување на
Факултетот, со
педагошка помош од
Генералниот директорат
за толкување на
Европската комисија.

2.

Д‐р Соња Витанова‐
Стрезова, студентите од
втора година при
Катедрата за англиски
јазик и книжевност, како
и тие од четврта година
од насоката за
преведување и
толкување при истата
Катедра, поетесата
Елена Пренџова и м‐р
Марија Стефанова,
Советник за
билатерална соработка
во Секторот за
меѓународна соработка
на Собранието на
Република Македонија

Стрезова одржува
настава по
консекутивно токување
од англиски на
македонски јазик и
обратно и, како член во
комисиите за
евалуација составени
од македонски
наставници и
педагошки асистент од
Европската комисија,
учествува во
оценувањето на
постдипломците.
Покрај тоа, Витанова‐
Стрезова активно
учествува и со дискусии
и презентации на
говори во текот на
меѓународните
семинари за
усовршување на
наставата по
конференциско
толкување.
Проект „Две
работилници“
Д‐р Витанова‐Стрезова
раководи со проектот
во рамките на кој се
оддржани две
работилници: „Дали
викторијанските
стереотипи за жената
се сè уште дел од
светогледот на жената
од современото
општество“ и
„Парламентарната
стручна терминологија
на англиски и
македонски јазик со
фокус на називите на
работните тела во
Собранието на
Република
Македонија“. Во
книжевната
работилница, која беше
изведена како дел од
наставата по англиска
книжевност, учествуваа
студентите од втора
година и поетесата
Елена Пренџова. Во
текот на работилницата

Книжевната работилница беше
одржана на 17.12.2010, а
работилницата за студентите по
толкување беше одржана на
23.12.2010 на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ Скопје

3.

Британскиот јавен
радиодифузен сервис,
Би‐Би‐Си (BBC)

4.

Доц. д‐р Соња Витанова‐
Стрезова и Британскиот
Совет

студентите ги поврзаа
двата жанра – поезијата
и прозата ‐ преку
дискусија за женските
стереотипи во контекст
на викторијанскиот
роман и поезијата на
Пренџова.
Втората работилница
беше одржана во
рамките на наставата
по консекутивно
толкување со
студентите од насоката
за преведување и
толкување и м‐р
Марија Стефанова,
Советник во
Собранието на
Република Македонија
“World Book Club
Literary Project” –
меѓународен проект
Во рамките на проектот
Витанова‐Стрезова е
избрана да учествува во
радио емисии на BBC
во кои еминентни
британски и светски
стручњаци, професори,
критичари и познавачи
на британското прозно
творештвото
одговараат на прашања
од избрани слушатели
за еден роман од
реномиран британски
писател.
“Dickens Bicentenary
Event”, национален
проект во рамките на
меѓународниот проект
“Dickens 2012”
Со настанот
организиран по повод
двестегодишнината од
раѓањето на Чарлс
Дикенс, раководи
Витанова‐Стрезова. Во
рамките на проектот
беше прикажан
култниот филм
„Големите очекувања“
во режија на Дејвид
Лин, снимен според
истоимениот роман на
Чарлс Дикенс; по

На 01.02.2012 во 15:00 часот (по
наше време) Витанова‐Стрезова
учествува во радио емисијата за
романот „Големите Очекувања“ од
Чарлс Дикенс која може да се
преслуша на линкот
http://www.bbc.co.uk/programmes/
p00n968s и на 03.12.2012 учествува
со прашање во радио емисијата за
романот „Гордост и предрасуда“ од
Џејн Остин што ќе биде емитувана
во јануари 2013 година и ќе може
да се преслуша на истиот линк.

Проектот беше реализиран во
Конференциската сала на
Британскиот совет на денот на
двестегодишнината од раѓањето на
Дикенс ‐ 7 февруари, 2012 година
од 10:00 – 15:00 часот.

10.3

10.4

дискусијата за филмот
студентите одржаа
мини конференција на
теми од романот
„Големите очекувања“
од Дикенс, потоа
повторно следеше
дискусија.
Преводот на ''Lord Jim'' заедно со
5.
Министерство за
„Ѕвездите на светската
поговорот кон романот е во печат
култура на Република
книжевност“
Македонија
Во рамките на проектот во издание на Магор, а поговорот
кон Middlemarch заедно со
Витанова‐Стрезова го
преводот на романот ќе биде
напиша поговорот кон
објавен во 2013 година исто така во
преводот на
издание на Магор
македонски јазик на
романот ''Lord Jim“ од
Џозеф Конрад и
тековно го пишува
поговорот кон романот
''Middlemarch'' од Џорџ
Елиот
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Витанова‐Стрезова,
Дискурсот на Другиот:
Скопје: Филолошки факултет
Соња
Иан Мекјуан, Драги
„Блаже Конески“, 2012
Михајловски
2.
Витанова‐Стрезова,
Превод на македонски
(во печат)
Соња
јазик на романот
Atonement од Иан
Мекјуан
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
Скопје: Здружение за уметност и
1.
Витанова‐Стрезова,
,,Семанализа на
Соња
значимоста“ во Синтези култура на живеење ,,Дијалог“,
2008 стр. 75‐78.
Македонски книжевен
гласник
Скопје: Филолошкиот факултет
2.
Витанова‐Стрезова,
„Метафората на
„Блаже Конески“, книга 35, 2009,
Соња
месечарството во
расказот ,Месечари’ од стр. 239‐243.
Драги Михајловски“ во
Годишен зборник на
Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје
3.
Витанова‐Стрезова,
„Иан Мекјуан: да се
Здружение за уметност и култура на
Соња
биде некој друг“ во
живеење „Дијалог“, 2008‐10, стр.
Синтези Македонски
70‐73.
книжевен гласник
4.
Витанов‐Стрезова, Соња „Колонијалниот
Скопје: Филолошкиот факултет
дискурс во романот
„,Блаже Конески“, книга 37, 2011,
Робинзон Крусо од
стр. 421‐428.

1
1.

1
2.

Даниел Дефо:
идентитетот како
идеолшки конструкт“
во Годишен зборник на
Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ –
Скопје.
Скопје: Филолошкиот факултет
5.
Витанова‐Стрезова,
Витанова‐Стрезова,
„,Блаже Конески“, – Скопје, книга
Соња
Соња „Уникатниот
38 (2012), стр. 60‐66.
јазичен израз и
наративните техники во
романот 'Лордот Џим'
од Џозеф Конрад“,
Годишен зборник на
Филолошкиот факултет
„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ –
Скопје, книга 38 (2012)
(во печат).
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
6
11.2
Магистерски работи
2
11.3
Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Vitanova‐Strezova, Sonja
“The Art of Inhabiting
Proceedings of the international
Other Minds” a paper
conference “English Studies in the
presented at the
European / Global Context: Current
International Conference Issues, Future Trends” Skopje: ”Blaze
“English Studies in the
Koneski” Faculty of Philology in
European / Global
Skopje, 2011.
Context: Current Issues,
Future Trends” held on
5‐6 September оn the
Occasion of the 50th
Anniversary of the
Department of English
Language and Literature,
Ss. Cyril and Methodius
University ‐ Skopje.
Proceedings of the international
2.
Vitanova‐Strezova, Sonja
“Subversion of the
conference “Language , Literature,
Victorian Values: The
Values”, Nish: Faculty of Philology in
Female Characters in
Nish, (in press)
Dickens’s Novel Great
Expectations”
3.
Vitanova‐Strezova, Sonja
“Conrad’s Unique
in ESSE: English Studies in Albania, 3
Language in His Novel
(1), 2012, (in press)
Lord Jim”
4.
Vitanova‐Strezova,
"Briony’s Polylogue"
Monographic Collection of articles on
Sonja
Anglo‐American Literature, (во печат)
5.
6.
12.2
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

12.3

Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
"Language, Literature, Values", a
1.
Vitanova‐Strezova, Sonja
“Subversion of the
multidisciplinary conference
Victorian Values: The
organized by the English Department
Female Characters in
of the Faculty of Philosophy in Nish,
Dickens’s Novel Great
Republic of Serbia, April 26‐28, 2012
Expectations”
Faculty of Philosophy, Nish / Republic
of Serbia
(трудот е во печат и ќе биде објавен
во Зборникот од Конференцијата)
2.
Vitanova‐Strezova, Sonja
“Briony’s Polylogue”
''11th Conference of the European
Society for the Study of English'',
September 4‐8, 20112, Bogazici
University, Istanbul / Turkey
Трудот е во печат и ќе биде објавен
во монографска збирка на трудови
од областа на англо‐американската
книжевност
''11th Conference of the European
3.
Vitanova‐Strezova, Sonja
“Subversion of the
Society for the Study of English'',
Victorian Female
September 4‐8, 20112, Bogazici
Stereotypes: Dickens’s
University, Istanbul / Turkey
Unique Female
Characters in Great
Expectations”

Модул: Романистика
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Часови
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

Бр.
1.
2.
3.
4.

Предмети од потесна специјалност
Деперсонализација на книжевниот лик во модерниот роман
Lector in fabula: книжевната рецепција кај Еко и Калвино
Женските ликови во францускиот роман
Феноменот на патувањето во делата на Маргерит Јурсенар

часови
15
15
15
15

кредити
7,5
7,5
7,5
7,5

семестар
1
1
1
1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
Предмети од потесна специјалност
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.

Деперсонализација на книжевниот лик во модерниот
роман
изборен ‐ втор циклус студии
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности
Прв циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
проф. д‐р Илинка Митрева
нема

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Следење на процесот на обезличување на главниот инструмент на традиционалниот роман и негово
сведување на рамноправна структура со останатите романескни структури во модерниот роман
‐ Способност за поимање на книжевниот лик како еден од елементите на конструкција на модерниот
роман.
‐ Запознавање со концептот писмо како трета димензија на формата.
‐ Откривање на задоволството во читањето.
Содржина на предметната програма:
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

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

20 бодови
20 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)
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар
македонски и француски
Евалуација / самоевалуација

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
1.
Марсел Пруст
2.
3.

22.2

ФранцКафка
Вилијам
Фокнер
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Џемс Џојс
2.

Наслов
Во потрага по
изгубеното време
Процес
Бука и бес

Издавач

Година

Наслов
Финегановото бдеење
Францускиот Нов
роман

Издавач

Година

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Lector in fabula: книжевната рецепција кај Еко и Калвино
Наука за книжевноста ‐ италијанистика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за италијански јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
кредити
1 семестар
проф.д‐р Анастасија Ѓурчинова

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Способност за препознавање на проблемите на книжевната рецепција. Запознавање со спецификите на
книжевната рецепција според теоријата на У.Еко и прозата на И.Калвино. Способност за примена на
усвоените теориски концепти врз други наративни текстови
Содржина на предметната програма:
Проблемот на книжевната рецепција.
Читателот како неопходен и составен дел на книжевниот процес. Поимот „модел‐ читател“. Апликативен
дел: Умберто Еко, Името на розата и „Постила кон Името на розата“, Итало Калвино, Невидливи градови
и Ако една зимска ноќ некој патник. Увид во различните нивоа, гледни точки и перспективи при
читањето, т.е. рецепцијата на книжевниот текст.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови

17.2.

Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

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

бодови
бодови
40 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски/италијански
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Hans Robert
Estetika recepcije
Beograd, Nolit
Jaus
2.
Умберто Еко
Шест прошетки низ
Скопје, Култура
наративните шуми
3.
Итало Калвино Американски
Скопје, Темплум
предавања
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Umberto Eko
Otvoreno djelo
Sarajevo
2.
Умберто Еко
Читателот во фабула
Скопје, Култура
3.
Umberto Eco
The Role of the Reader, Indiana University
Explorations in the
Press,
Semiotics of the Text
4.
5.

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

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

Година
1978
2005
2006

Година
1965
2011
1984

Женските ликови во францускиот роман на 19‐иот век
изборен ‐втор циклус студии
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности
Прв циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
д‐р Снежана Петрова, вонреден професор
нема

7,5

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Краток преглед на еволуцијата и присутноста на женските ликови во романите од францускиот книжевен
и социјален среден век до Просветителството (жени автори како и женски ликови во делата).
Согледување на карактеристиките на романтизмот и реализмот и влијанието на овие два концепти во
градењето на женските ликови во романите на Балзак, Флобер, Стендал и Зола

11.

Содржина на предметната програма:
Способност за анализирање на социолошките и психолошките аспекти на женските ликови во делата на
најзначајните автори на францускиот роман до крајот на XIX‐тиот век. Способност за дефинирање и
анализирање на чувствата: љубов, страст и разочарување, кај женските ликови во

делата на Балзак, Флобер, Стендал и Зола.
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
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

20 бодови
20 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)
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар
француски
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.
AMBRIERE
Précis de littérature
Madeleine,
française du XIXe siècle
(sous la
direction de)
2.
ZOLA Emile
Les romanciers
naturalistes, Balzac,
Stendhal, Flaubert,
Daudet, les romanciers
contemporains
3.
Les femmes dans la
littérature française
22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
FELICITE
GENLIS,
Stéphanie
(comtesse de)
2.

Launay Michel
et Mailhos
Georges

Издавач
Paris, PUF

1990

Година

Editions Bernouard

1928

Université du
Wisconsin‐Madison,
éditeur: Vic et Amat

2009

Наслов
De l'influence des
femmes sur la
littérature française

Издавач
Paris, Ledointe et
Durey, libraires

Година
1826

Introduction à la vie
littéraire du XVIIIe
siècle

Paris, Bordas

1969

3.

Anthologie de la
littérature française;
textes choisis du XIe au
XXIe siècle

Belin

2007

4.
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.

Феноменот на патувањето во делата
на Маргерит Јурсенар
изборен ‐втор циклус студии
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: романски јазици и книжевности
Прв циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
1 семестар
кредити
Д‐р Елисавета Поповска. вонреден професор
нема

7,5

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Сензибилизација за специфичните методолошки пристапи кои овозможуваат детекција на патувачкиот
код во различните нивоа на текстовна реализација на делата на Маргерит Јурсенар
1. Способност за критичко промислување на концептот патување како културолошко‐литературен
феномен
2. Способност за препознавање и критичко промислувањена феноменот на патувањето во делата на
Маргерит Јурсенар

11.

Содржина на предметната програма:
Согледување на специфичната концепција на патувањето во личната филозофија на Јурсенар. Патување
низ просторот и патување низ времето. Лудичко патување, филозофско патување, патување на
иницијација. Визијата на Јурсенар за хеуристичката и когнитивната димензија на
патувањето. Преферирани дестинации и нивни литературни транспозиции.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
15 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.3.
17.4.

18.

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

20 бодови
20 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

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)
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар
македонски и француски
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.
‐Rosbo, Patrick
Entretiens
de
radiophoniques avec
Marguerite
Yourcenar
2.
Harris, Nadja.
Marguerite Yourcenar :
Vers la rive d’une
Itaque Intérieur
3.
Camillo
Marguerite Yourcenar
Faverzani
et la Méditerranée.
(dir.)
Actes du colloque
international
(Clermontt‐Ferrand,
mai 1991)
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Barbier,
Marguerite Yourcenar :
Catherine
Nouvelles
Orientales
2.
Savignau,
Marguerite Yourcenar.
Josyane
l’Invention d’une
vie
3.
Todorov,
Nous et les autres. La
Tzvetan
réflexion française
sur la diversité
humaine
4.
Miroirs de l’altérité et
voyage en Proche
Orient. Colloque
internationale de
l’Institut d’histoire et
de civilisation française
de l »université de
Haïfa. 1987,
5.
G. Tverdota
‐Écrire le voyage. Actes
(dir).
du colloques,

Издавач
Paris, Mercure de
France

Година
1972

Saratoga (California),
ANMA Libri

1994

Faculté des lettres et
Sciences humaines de
Clermont‐
Ferrand

1995

Издавач
Paris, Ellipses/Édition
marketing S.A.

Година
1998

Paris, Gallimard

1990

Paris, Éditions du
Seuil

1989

Genève, Ed. Slatkine,

1991

Paris,
Presse de la Sorbonne
Nouvelle.

1994.

ПРОФЕСОРИ
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Анастасија Ѓурчинова
20.06.1963
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
дипломиран професор по
општа и компаративна
книжевност, со италијански
јазик и книжевност
магистер по филолошки
науки
доктор по филолошки науки
Подрачје
филологија

Година
1985

1992
2000

Поле
наука за книжевност

Институција

Институција
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ ‐ Скопје

Филолошки факултет ‐
Белград
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ ‐ Скопје
Област
општа и компаративна
книжевност, романистика
(италијанска книжевност)
Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
вонреден професор
Конески„ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Почетоците на италијанската книжевност и
Италијански јазик и книжевност, Филолошки
класиците на 14 век
факултет „Блаже Конески“
2.
Италијанската книжевност на хуманизмот и
Италијански јазик и книжевност, Филолошки
ренесансата
факултет „Блаже Конески“
3.
Италијанската книжевност на барокот,
Италијански јазик и книжевност, Филолошки
просветителството и неокласицизмот
факултет „Блаже Конески“
4.
Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век Италијански јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“
5.
Италијанската поезија на 20 век
Италијански јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“
6.
Италијанскиот роман на 20 век
Италијански јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“
7.
Италијанската драма и театар на 20 век
Италијански јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“
8.
Анализа и интерпретација на италијански книжевни Италијански јазик и книжевност, Филолошки
текстови
факултет „Блаже Конески“
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Италијанско‐македонски книжевни врски
Втор циклус на студии од наука за книжевноста ‐
Филолошки факултет „Блаже Конески“
2.
Интеркултурна комуникација
Културолошкистудиивокнижевноста ‐
Институтзамакедонскалитература
3.
Lector in fabula: книжевната рецепција кај Еко и
Втор циклус на студии од наука за книжевноста ‐
Калвино
Филолошки факултет „Блаже Конески“
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Италијанскиот посмодерен роман
наука за книжевност ‐ романистика‐ италијански
јазик‐ ФЛФ „Блаже Конески“ ‐ Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Анастасија Ѓурчинова
Контексти. Студии на споредбени теми
Култура, Скопје, 2006
(монографија)
2.
Анастасија Ѓурчинова, Италијанскатакнижевностод 13 до 16
Филолошкифакултет„БлажеКо
Лилјана Узуновиќ
век(учебник)
нески“ ‐ УКИМ ‐ Скопје, 2007
3.
Анастасија Ѓурчинова
"Il cammino delle anguille. Il Sud e il
La nuova ricerca, XVII‐XVIII,
Mediterraneo nella poesia macedone"
N.17‐18, Fabbrizio Serra Editore,
Pisa‐Roma 2008‐2009, 19‐24
4.
Анастасија Ѓурчинова, Специјален форум: “Alla scoperta della nuova
Firenze University Press, vol.VI,
Џована Броџи‐Беркоф letteratura macedone (1989‐2009)”, Studi
2009, 327‐399, http://ejour‐
slavistici, Rivista dell'Associazione italiana degli
fup.unifi.it/index.php/ss
Slavisti
5.
Анастасија Ѓурчинова
„Грамшииноватакритика“
Прилози/Contributions, XXXIII‐
XXXIV 1‐2, МАНУ‐Скопје 2009‐
2010, 401‐408

Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
2005‐2007
1.
Анастасија Ѓурчинова
Tempus project: JEP 18101‐2003. New
(координатор)
Curriculum Model for Italian Studies, заеднички
проект на Катедрите по италијанистика при
Универзитетите во Скопје (Македонија), Бари
(Италија), Солун (Грција) и Ајштет (Германија).
2010‐2012
2.
Анастасија Ѓурчинова
Интеркултурна комуникација низ вековите:
(раководител)
македонско‐италијанските јазични и книжевни
врски, проект на Филолошкиот факултет Блаже
Конески, во соработка со Универзитетот во
Фиренца (Италија), поддржан од
Министерството за наука и образование на
РМ.
2009‐2011
3.
Анастасија Ѓурчинова
Education. Schools and Мuseums, проект за
(контакт‐лице за
видеоконференциско пренесување на
Филолошки факултет
музејски содржини меѓу Италија, Србија и
„Блаже Конески“)
Македонија, промовиран од Универзитетот во
Фоџа (Италија)
4.
Анастасија Ѓурчинова
Компаративна книжевност: состојби и
2008‐2011
(учесник)
перспективи, проект на Институтот за
македонска литература – Скопје
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
1.
Anastasija Gjurcinova
“L’immagine della società nelle
L’immagine della 2006, 8.12
autobiografie: il caso della
società nella
Rossanda”
letteratura
italiana
contemporanea,
Универзитет
„Аристотелес“
воСолун (Грција)
2009, 6‐9.05
2.
Anastasija Gjurcinova
“Europe as Other in
Ideas of / for
Contemporary Balkan
Europe,
Literatures”
International
Congress at the
Chemnitz
University of
Technology,
Chemnitz
(Germany)
2009, 26‐28.11
3.
Anastasija Gjurcinova
“L’idea dei Balcani come Sud
Sguardi dai/sui
dell’Europa”
Sud: Meridione,
Mediterraneo e
Sud globale,
Universita’ degli
Studi di Bari
(Italia)
4.
Anastasija Gjurcinova
“Spanish Poetry in Macedonian Iberian and
2010, 13‐15.05
Translations”
Slavonic Cultures
in Contact and
Comparison: “Res

Publica(s)”,
University of
Lisbon (Portugal)
2009, 29‐30.10
5.
Анастасија Ѓурчинова
“Decolonizzazione e
50
intercultura. Studi italiani di
годинииталијанс
letteratura comparata e il loro
кистудии,
impatto in Macedonia“
Филолошкифаку
лтет
„БлажеКонески“,
УКИМ ‐ Скопје
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
Докторски дисертации
10
1

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Елисавета Поповска
04.08.1969
доктор
доктор по филолошки науки
Образование
дипломиран професор и
филолог‐преведувач по
француски јазик и
литература
магистер по филолошки
науки
доктор по филолошки науки
Подрачје
филологија

Година
1992

2000
2005

Поле
наука за книжевност

Институција

Институција
Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје

Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
Област
француска книжевност
Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
вонреден професор
Конески„ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Преглед на француската книжевност: историја и
Француски јазик и книжевност, Филолошки
периодизација
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
2.
Француска поезија на 19 и 20 век
‐//‐
3.
Француска книжевност на Среден Век и Ренесанса
‐//‐
4.
Автобиографијата во француската литература
‐//‐
5.
Франкофонски литератури
‐//‐
6.
Француска култура и цивилизација: од почетоците
‐//‐
до времето на Луј 14
7.
Француски културолошки студии 3
‐//‐
8.
Француски културолошки студии 4
‐//‐
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Феноменот на патувањето во делата на Маргерит
Наука за книжевноста (француска
Јурсенар
книжевност),Филолошки факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Автофикцијата во современата француска
Наука за книжевноста (француска
литература
книжевност),Филолошки факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Поповска Елисавета
Патување и Ориент‐ доминантни парадигми во Филолошки Факултет „Блаже
делата на Маргерит Јурсенар
Конески“, 2010
2.
Поповска Елисавета
„Кон една ‘вистиносна‘ теорија на
Прилози (Contributions).
автобиографското писмо – меморија и
Скопје: Македонска Академија
автофикција“.
на науките и уметностите.
2008‐2009
3.

Поповска Елисавета

Поетика на неисклажливото

4.

Поповска Елисавета

„Од Нов Роман до Нова Автобиографија –во
чест на Ален Роб‐Грије (1922 – 2008)“.

во електронското списание
Mirage, 22, декември, 2009,
http://www.mirage.com.mk
во Книжевен Контекст:
Споредбени книжевни
проучувања. – Скопје:

5.

Поповска Елисавета

Transculturel et transpoétique dans la poésie de
Hédi Bouraoui

Институт за македонска
литература, 2009
Bulletin No. 6 du Centre Canada‐
Maghreb, vol. 3, nº2, décembre
2008
www.arts.yorku.ca/french/cmc/
French/Bulletin/index.htm

Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година
број
1.
Ката Ќулафкова
„Автофикција“, во Поимник на книжевната
Македонска Академија на
(прир.)
теорија
науките и уметностите,2007
2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Меѓународен
Ред.
Автори
Наслов на трудот
собир/
Година
број
конференција
2010
1.
Елисавета Поповска
Marguerite Yourcenar: de la
La poétique de
poétique de la trace à la
l'espace dans
poétique de l'espace
l'oeuvre de
Marguerite
Yourcenar, Cluj,
Roumanie
2007
2.
Елисавета Поповска
Espace littéraire/espace
Actualités du
autobiographique : essai de
concept d’espace
définition
(philosophie, arts,
sciences
humaines), Lyon,
France
3.
Елисавета Поповска
Le commentaire îconique dans
Texte et
2006
Roland Barthes par Roland
commentaire,
Barthes
Dubrovnik,
Croatie
2006
4.
Елисавета Поповска
Мотивот на смртта на Крали
Меѓународниот
Марко во Ориенталните
семинар за
Новели на Маргерит Јурсенар македонски
јазик,
литература и
култура, Охрид,
Македонија
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
Докторски дисертации
9

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Илинка Митрева
11.02.1950
VIII (докторски студии)
доктор на науки
Образование
Година
Институција
професор по
1973
Филозофски факултет, Скопје,
француски и
Романска филологија
книжевност
магистер на
1984
Филолошки Факултет, Белград
филолошки науки
доктор на
1994
Филолошки Факултет „Блаже
филолопки науки
Конески“, Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
наука за
француска книжевност
книжевноста
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
наука за
француска книжевност
книжевноста
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
редовен професор, француска книжевност
Филолошки
каде работи и звањето во кое факултет „Блаже
е избран и во која област
Конески“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Преглед на француска книжевност - Француски јазик и книжевност, Филолошки
историја и периодизација
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
2.
Француска поезија 19 и 20 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
3.
Класицизам (17 век)
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
4.
Француски роман 19 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
5.
Француски роман 20 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
6.
Француска книжевност на Среден
Француски јазик и книжевност, Филолошки
Век
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
7.
Француски театар 19 и 20 век
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
8.
Француски Нов Роман
Француски јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Ролан Барт- критички методи
Наука за кничевноста, Филолошки факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
2.
Француски Нов Роман
Наука за книжевноста, француска книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески„ –
Скопје
3.
Деперсонализација на книжевниот
Наука за книжевноста, француска книжевност,

лик

10.

Филолошки факултет „Блаже Конески„ –
Скопје

4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Филозофијата на Новата критика
Наука за книжевноста, француска книжевност,
Филолошки факултет „Блаже Конески„ –
Скопје
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Митрева, Илинка
Митрев и
XXXVI научна конференција,
модернитетот
Меѓународен семинар за македонски
јазик, литература и култура, август
2009 год
2.
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Митрева, Илинка
Поимник на
МАНУ, 2004/2006
книжевната теорија
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Митрева, Илинка
Роб-Грије/Барт.
Три, 2005
Авантури на писмото
2.
Митрева, Илинка
Текстови, Есеи и
Три, 2008
студии
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.

11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
конференција
1.
Митрева, Илинка
Трагичната ведрина
Меѓународен симпозиум „Блаже
на Блаже Конески
Конески и македонскиот јазик,
литература и култура“, Филолошки
Факултет, Скопје, декември 2012
Меѓународен симпозиум
2.
Митрева, Илинка
Le Nouveau Roman
„Францускиот јазик, книжевност и
dans la pensee
култура во франкофонски контекст“
théorique des Balkans
во организација на Филолошкиот
Факултет и со подршка и
партнерство на AUF
(Франкофонската универзитетска
агенција), декември 2011
3.
Митрева, Илинка
L'atopie de Barthes
4th internаtionаl congress of european
network of comparative literary
stadies/ Réseau européen d'études
littéraires comparées (REELC/ENCLS)
Literary dislocations/Déplacements
littéraires; Skopje & Ohrid, september
2011.

Име и презиме

Снежана Петрова

Дата на раѓање

18.04.1967

Степен на образование

Високо

Наслов на научниот степен

Доктор по француска книжевност

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

Образование
високо

Година
1991

магистер‐ диплома за
продлабочени студии
доктор на наука
Подрачје
Поле
филологија

1992

Институција
филолошки факултет "Блаже
Конески" Скопје
Нова Сорбона, Париз,
Франција
Сорбона Париз, Франција
Област
Француска книжевност

2000
Подрачје, поле и област на научниот
степен
Доколку е во работен однос да се наведе
Институција
Звање во кое е избран
институцијата каде работи и звањето во
кое е избран
Филолошки факултет „Блаже
вонреден професор
Конески„ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред. број
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наслов на предметот
Француски роман од 20 век

Студиска програма / институција

ЕКТС книжевност 7 семестар, Француски јазик и
книжевност, при Филолошкиот факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
француска книжевност на просветителство и
ЕКТС книжевност 5 семестар, Француски јазик и
предромантизмот
книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
француски класицизам
Модуларен, книжевност 4 семестар, Француски
јазик и книжевност при Филолошкиот факултет
„Блаже Конески„ – Скопје
францускиот театар на 19 и 20 век
ЕКТС книжевност 6 семестар, Француски јазик и
книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
Француска цивилизација
ЕКТС, 3 семестар, Француски јазик и книжевност при
Филолошкиот факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Културолошки студии (француски) 6
ЕКТС Катедра ПИТ 6 семестар при Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Преведување од македонски на француски 3
ЕКТС Катедра ПИТ 7 семестар при Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Преведување од македонски на француски 4
ЕКТС Катедра ПИТ 8 семестар при Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Културолошки студии (француски) 1
ЕКТС Катедра ПИТ 1 семестар при Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„ –
Културолошки студии (француски) 2
ЕКТС Катедра ПИТ 2 семестар при Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Културолошки студии (француски) 5
ЕКТС Катедра ПИТ 5 семестар при Филолошкиот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
Француска култура и цивилзацја/ современи состојби Модуларен, 3 семестар, Француски јазик и
книжевност при филолошкиот факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
Култура и цивилизација на јазик Б В1
Модуларен, ПИТ, 5 семестар при филолошкот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје

14.
15.

Култура и цивилизација на јазик Б В 2

Модуларен,, ПИТ, 6 семестар при филолошкот
факултет „Блаже Конески„ – Скопје
француска култура и цивилизација – од почетоците до Модуларен, 4 семестар, Француски јазик и
времето на Луј 14.
книжевност при филолошкиот факултет „Блаже
Конески – Скопје

16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред. број

Наслов на предметот

1.

Интеркултуралност во комуникација

2.

Женските ликови во францускиот роман

Студиска програма / институција
Мастер 2 Ласи, при филолошкот факултет „Блаже
Конески„ – Скопје
Наука за книжевноста ‐ француска книжевност при
филолошкот факултет „Блаже Конески„ – Скопје

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред. број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Францускиот книжевен барок

Наука за книжевноста ‐ француска книжевност при
филолошкот факултет „Блаже Конески„ – Скопје

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред. број
1.

Автори
Снежана Петрова

Наслов
Les premières tragédies classiques françaises entre
1634 et 1640

Издавач / година
АЕА Издавац, 2008

2.

Снежана Петрова

3.

Снежана Петрова

Les sources des premières tragédies classiques
françaises
L’enseignement de la littérature française dans le
système éducatif en république de Macédoine

Филолошкиот факултет, 2008
CadiFLESlaves , 2011

4.
5.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. број
1.

Автори
Снежана Петрова,
Славица велева

Наслов на проектот

Издавач / година

The teaching od literature and culture studies at the South european projest for the
faculty od Philology “Blaze Koneski” ‐ Skopje
advancement of language studies
(SEEPALS, 2010‐2013) Tempus,
2011

2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

Автори

Наслов на трудот

Меѓународен
собир/
конференција

Година

1.
2.
3.
4.
5.
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи

Магистерски работи

Докторски дисертации

5

0

0

Модул: Германска книжевност
Магистрантот бира:

1.
2.
3.
1.
2.

Задолжителни предмети
Задолжителен (општ) предмет
Задолжителен предмет од потесната специјалност
Техника на научна работа
Изборни предмети
Изборен предмет од соодветниот модул
Изборен предмет од УКИМ
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд
Вкупно: 5 предмети

часови
15 (3+0)
15 (3+0)
10 (2+0)

кредити
7,5
7,5
5

семестар
I
I
II

15 (3+0)
15 (3+0)
12 (6х2)
‐

7,5
7,5
5
20
60 кредити

I
I
II
II

1 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Бр.
1.
2.
3.

Заеднички (општи) предмети
Нови поими на книжевната теорија и херменевтика
Идентитет и другост – имаголошки студии
Теорија и методологија на проучувањето на книжевноста
Критички методи – Роланд Барт
Англосаксонски книжевни теории

Предмети од потесна специјалност *
Преведувањето книжевни текстови како ре‐креативна дејност
Протагонистите на европската цивилизација во германската литература.
Критичка типологија
Женското писмо во германскојазичната книжевност

Часови
15
15
15
15
15

Кредити
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Семестар
1
1
1
1
1

часови
15
15

кредити
7,5
7,5

семестар
1
1

15

7,5

1

2 СЕМЕСТАР
Бр.
1.
2.
3.

Задолжителни
Техники на научна работа
Менторска работа при изработка на трудот
Магистерски труд

Часови Кредити
10
5
12
5
/
20
ВКУПНО: 30

Семестар
2
2
2

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ
Предмети од потесна специјалност
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.

Преведувањето книжевни текстови како ре‐креативна
дејност
Наука за книжевност: Германистика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
кредити
1 семестар
проф. д‐р Зорица Николовска
Нема

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Развивање способност за препознавање и критичка анализа на
современите теориски идеи за преведувањето. Предвидена е интерактивна настава и транслатолошка
анализа на конкретни книжевни текстови.
Содржина на предметната програма:
Поаѓајќи од аксиомата дека создавањето книжевно дело е креативен чин, а неговото преведување
подразбира ангажирање на интелектуалниот потенцијал и севкупното знаење на преведувачот во
процесот на преведувањето, вклучувајќи го и степенот на неговата креативност, курсот предвидува
обработување на сите релевантни чинители во ре‐креирањето на делото, односно неговото исчитување
низ аспектите на: авторовиот хабитус, неговиот развоен тек, интенционалноста присутна во делото,
социолошката, политичка, историска и друга условеност за неговото настанување, уметничката
констелација на епохата во која настанало, естетските, моралните, цивилизациски и други вредности.
Притоа особен акцент ќе биде ставен на јазичните и стилски карактеристики на авторот, односно делото.
На јазичен план преку конкретни книжевни текстови студентите ќе се извештуваат во препознавање на
буквалното и на преносното значење на текстот, на различните нивоа на јазично изразување, на
алузивноста и на интертекстуалните импликации.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

7,5

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

бодови
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)
Континуирано следење на студентот и неговите
активности, изработка на книжевен превод како и
истражување на зададена тема кои кандидатот потоа
ги брани на устен испит.
Македонски и/или германски јазик
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.
Koller, Werner
Einführung in die
Übersetzungswissen‐
schaft
2.
Бенјамин,
Задачата на
Валтер
преведувачот
3.

22.2

Benjamin,
Walter

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
Floros, Georgios

2.

Buber, Martin

3.

Михајловски,
Драги

4.

Schleier‐
machеr,
Friedrich

5.

Nord, Christiane

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.

Код

Die Aufgabe des
Übersetzers. Во: ders.
Gesammelte Schriften
Bd. IV/1, S. 9‐21.
Наслов
Kulturelle
Konstellationen in
Texten. Zur
Beschreibung und
Übersetzung von Kultur
in Texten.(=Jahrbuch
Übersetzen und
Dolmetschen 3/2003).
Zu einer neuen
Verdolmetschung der
Schrift.“ In: Störig,
Hans‐Joachim (Hrsg.)
(1963): Das Problem
des Übersetzens.
Под Вавилон,
Задачата на
преведувачот
Methoden des
Übersetzens

Textanalyse und
Übersetzen

Издавач
Heidelberg: Quelle
und Mayer
Во: Lettre
internationale, 8, стр.
39‐46
Frankfurt/Main

Издавач
Tübingen: Narr

Година
2004

1997

1972

Година
2003

Henry Goverts Verlag
Stuttgart. 348‐388

1954

Скопје: Каприкорнус

2006

In: Störig, Hans‐
Joachim (Hrsg.)
(1963): Das Problem
des
Übersetzens.Henry
Goverts Verlag
Stuttgart. 38‐70.
Heidelberg. Groos

1963

1988

Протагонистите на европската цивилизација во
германската литература. Критичка типологија

3.
4.
5.
6.

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

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

11.

Содржина на предметната програма:
Од аспект на афирмација / пречекорување на цивилизаторските норми и на културните лајтидеи и
вредности, ќе се обработуваат интердисциплинарно фундираните профили на најважните прототипови
на европската историја на цивилизација и на култура, онака како што тие се претставуваат во
германскојазичната литература. Главната цел е сознанието за специфичното "отсликување" и
трансформација на општествените протагонисти во книжевни "јунаци" (и јунакињи). Станува збор за
состојби како: богови (односно бог); херои и хероињи; воин и жена воин; ритер и дама; од (епски) кон
романескни јунаци; љубовни јунаци (Дон Жуан и Фауст); поп, монах и пастор; од слободен селанец кон
селаниште; од граѓанин кон буржуј; владетел и водач; хетери и мадони; невини девојки и чедоморки;
Дон Жуан и Фауст; Робинсон во германскиот јазик; Дон Кихот во германскиот јазик; безделник и двојник;
од почитуван трговец кон никаквец во ригесто одело; гладијатори‐војници‐спортисти и тркачки коњи
(Музил) како идеални типови; аутсајдери како јунаци, јунаци како аутсајдери.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

Наука за книжевност: Германистика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра за германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
кредити
1 семестар
проф. д‐р Петер Рау

7,5

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
H. de Boor/
Geschichte der
Newald
deutschen Literatur

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

Година
München, 1962 ff.

2.
3.
22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
G. v. Wilpert
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

E. Frenzel
E. Frenzel

3.

A. Soergel/
Hohoff
O. Mann u.a.

4.

E. Schneider

5.

E. Friedell

Stoffe der Weltliteratur
Motive der
Weltliteratur
Наслов
Sachwörterbuch der
Literatur
Dichtung und Dichter
der Zeit
Deutsche Literatur im
20. Jahrhundert
Epochen der deutschen
Literatur
Kulturgeschichte der
Neuzeit

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

München, 1962
München, 1964

Издавач

Година
Stuttgart, 1972
Düsseldorf, 1963
München, 1954
Stuttgart, 1952 ff.
München, 1982

Женското писмо во германскојазичната книжевност

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
кредити
1 семестар
проф. д‐р Зорица Николовска
Нема

7,5

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со спецификите на женско писмо на германски јазик , оспособување на студентите за
анализа и критичко промислување на книжевните текстови и за самостојна научно‐истражувачка работа.
Содржина на предметната програма:
Преку реконструкција на развојот на книжевно‐теориските ставови за женското писмо во избраните дела
од женските автори на германски јазик се проследуваат импликациите на т.н женска другост. Се
расветлуваат методите на женската херменевтика и на т.н. Gender Studies наспрема интерпретацијата на
книжевните текстови од машка перспектива. Aнализата на текстовите едновремено ја расветлува
поетиката на авторките како и
нивната позиционираност наспрема идентификацијата со другите дискурси: идеолошки, политичко‐
историски, културни итн.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или семинарска

бодови
бодови

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.
Gudrun Loster‐ Lexikon
Schneider und
deutschsprachiger Epik
Gaby Pailer
und Dramatik von
Autorinnen (1730‐
(Hrsg.)
1900)
2.
Hanna Behrend
Klassische und
moderne
Frauenliteratur
3.
(Прир.) Иван
Аспекти на Другоста
Џепароски,
(хрестоматија)
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gisela Brinker‐
Deutsche Literatur von
Gabler (Hrsg.)
Frauen
2.
Renate von
Arbeit am Kanon.
Heydebrand,
Geschlechterdifferenz
Simone Winko
in Rezeption und
Wertung von Literatur.
Во: Hadumod
Bußmann, Renate Hof
[Hrsg.]: Genus. Zur
Geschlechterdifferenz
in den
Kulturwissenschaftenст
р. 206‐261
3.
Jutta Osinski
Einführung in die
feministische
Literaturwissenschaft
4.
Јулија
Токати и фуги за
Кристева
другоста
5.
Dubravka Oraić Muška moderna i
Tolić
ženska postmoderna:
Rađanje virtuelne
kulture

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)
Континуирано следење на студентот и неговите
активности, писмен испит во вид на истражување на
зададена тема односно изработка на научен есеј, кој
кандидатот потоа го брани на устен испит.
Германски и/или македонски јазик
Евалуација / самоевалуација

Издавач
Francke‐Verlag,
Marburg

Година
2006

Berlin: Cornelsen

1998

Евро Балкан прес,
Скопје

2007

Издавач
2 Bde., München
(H.C. Beck)
Stuttgart: Kröner

Година

1995

Erich Schmidt Verlag

1998

Темплум,
Скопје
Naklada Ljevak,
Zagreb

2005

1988

2005

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

8.
9.
10.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

11.

Содржина на предметната програма:
Курсот предвидува запознавање на студентите со сите етапи од процесот на создавањето на едно научно
дело и нивно оспособување за научна работа. Ќе бидат обработувани следниве теми: основни обележја
на научноистражувачката работа; формулирање на теми; цели и задачи на трудот; трагање по соодветна
граѓа (извори и можности), нејзино исчистување, избор, класификување, анализа, асимилирање и
функционализирање во трудот. Составување на работна библиографија. Структурирање на текстот.
Процес на пишување: јазик, граматичка коректност, стилски можности, парафразирање. Техники на
цитирање. Коректура и лектура на текстот. Конечна библиографија (примарна и секундарна). Техничка
обработка и печатење на ракописот. Експозе. Подготовки за одбрана на тезата.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно
учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
15 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања‐теоретска
часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
часови
16.3 Домашно учење
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
Успешно реализирани лаборато‐
риски/аудиториски вежби
бодови

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Наука за книжевност: Германистика
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
Катедра: германски јазик и книжевност
Втор циклус
1 година
7.
Број на ЕКТС
кредити
2 семестар
проф. д‐р Петер Рау

17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21
22.

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

Техника на научната работа

5

бодови
бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Услови за потпис и полагање на завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација / самоевалуација
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
W. Schnitzler
Schreibverfahren

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

Година
München, 1999

2.

22.2

G. Ueding

3.
L. Reiners
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
1.
W. Stemmter
2.
K. Doderer
3.
P. Ernst
4.
R. Pietsch
5.
W. Hilsbecher

Rhetorik des
Schreibens
Deutsche Stilkunst
Наслов
Stillkunst
Die Kurzgeschichte
Der Weg zur Form
Anekdote
Essay

Hamburg, 1985
Stuttgart, 1944
Издавач

Година
Frankfurt, 1992
1953
1928
Stuttgart, 1938
München, 1975

Професори
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Зорица Николовска
03.09.1964
високо
доктор по филолошки науки
Образование
високо

Година
1987

магистерски студии

1996

докторски студии

2004

Подрачје
филологија

Поле
наука за книжевност

Институција

Институција
Филолошки факултет
„Блаже Конески“ – Скопје
Филолошки факултет,
Белград, Р. Србија
Филолошки фауктет „Блаже
Конески“ – Скопје
Област
германскојазична книжевност
Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
вонреден професор
Конески“ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Епохи на германскојазичната поезија
5. сем., Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
Скопје
2.
Германскојазичен роман и расказ на 20. век
6. сем., Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
Скопје
3.
Консекутивно толкување од германски на
7. сем., Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
македонски јазик 3
Скопје
4.
Консекутивно толкување од македонски на
5. сем., Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
германски јазик 4
Скопје
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Консекутивно толкување од македонски на
Мастерки студии по конференциско толкување,
германски јазик
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
2.
„Женското писмо во германскојазичната
Наука за книжевност, Филолошки факултет „Блаже
книжевност“
Конески“ – Скопје

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Емоциите како поетолошки дискурс во
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
германскијазичното писмо
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
DAAD, Bonn, 2007.
1.
Zorica Nikolovska
„Der Zerfall der Multikulturalität in Joseph Roths
Romanwerk“, (Germanistentreffen
Tagungsbeiträge. Deutschland Süd‐Ost‐Europa,
Bonn 2006), DAAD, Bonn, 2007, стр.153‐161.
2.
Зорица Николовска
„Роберт Музил: Распаѓањето на хабсбуршкиот Синтези, Скопје, 2007‐8
во романескниот свет“, Синтези, Скопје, 2007‐
8, стр.62‐64.
Hrsg. S. Kabic/G.Lovric, Zadar,
3.
Zorica Nikolovska
Jahreskonferenz des SOEGV: Mobilität und
Kontakt, Zadar: „Aspekte der Interkulturalität mit 2009, стр. 341‐347.
dem österreichischen Kulturraum am Beispiel der
mazedonischen zeitgenössischen AutorInnen“.
Mobilität und Kontakt: Deutsche Sprache,
Literatur und Kultur in ihrer Beziehung zum
südosteuropäischen Raum, Hrsg. S.
Kabic/G.Lovric, Zadar, 2009, стр. 341‐347.
Меѓународен семинар за
4.
Зорица Николовска
„Мерење на границите – интеркултурните
македонски јазик, литература
аспекти меѓу македонската и австриската
и култура, 36. научна
книжевност“, во: Меѓународен семинар за
конференција/литература/,
македонски јазик, литература и култура, 36.
Охрид, 24. и 25.2009
научна конференција/литература/, Охрид, 24.
и 25.09 стр. 199‐205.
5.
Зорица Николовска
„Пледоаје кон поимот австриска книжевност“, Филолошкиот факултет
Зборник на Филолошкиот факултет „Блаже
„Блаже Конески“, Скопје, 2010
Конески“, Скопје, 2010, стр. 433‐442.
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
Издавач / година

број
1.

Катедра за
преведување и
толкување

Мастерски студии по конференциско
толкување во соработка со SCIC‐Брисел

од 2009 година

2.
3.
4.
5.
Учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број
1.

Автори
Зорица Николовска

Наслов на трудот

Меѓународен
собир/
конференција

Учество на семинарот: „DAF an
den Germanistiken im
südosteuropäischen Raum:
Neue Programme, neue
Herausforderungen, neue
regionale Zusammenarbeit im
Bologna‐Prozess“, од 23.‐
24.02.2007, во Љубљана, Р.
Словенија со реферат: Aspekte
der Literaturwissenschaft als
Kulturwissenschaft“.
2.
Зорица Николовска
Учество на Меѓународната
средба на литературни
преведувачи од германски
јазик во Берлин (Literarisches
Colloqium Berlin) и Лајпциг,
18.‐24.03.2007.
3.
Зорица Николовска
Учество на меѓународната
конференција: Јазиците како
социјална кохезија, Европски
Центар за странски јазици при
Советот на Европа, 27.‐
29.09.2007 во Грац, Австрија.
4.
Зорица Николовска
Учество на Конференцијата на
здружението на германисти
од југоисточна Европа
организирана од страна на
ДААД во Задар од 20‐
22..10.2008 со реферат: „Die
Reise als Selbstreflexion der
Multikulturalität im Romanwerk
von Joseph Roth“
5.
Зорица Николовска
Организација и учество на
Конференцијата на
здружението на германисти
од југоисточна Европа
организирана од страна на
ДААД во Охрид од 28.‐ 30.10.
2009 ‐со реферат: „Ich fühle,
also bin ich: weibliche
Identitätskonstruktionen und
Fremdheitsbilder in R. Musils
Drei Frauen“
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

Година

Дипломски работи
10
Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се стекнал
со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Магистерски работи
1
Петер Рау
6.2.1950
високо
доктор по филолошки науки
Образование
д‐р на филозофски науки
(s.c.l.)
д‐р на филолошки науки

Докторски дисертации
0

Година
1982
1990

Venia legendi
1990
Подрачје
Поле
филологија
наука за книжевност
Институција

Институција
Универзитет Манхајм (СР
Германија)
Универзитет Манхајм (СР
Германија)
(СР Германија)
Област
германскојазична книжевност
Звање во кое е избран

Филолошки факултет „Блаже
редовен професор
Конески“ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Германскојазична книжевност 7
Германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет, Скопје
2.
Германскојазична книжевност 8
Германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет, Скопје
3.
Методика на по германски јазик 1
Германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет, Скопје
4.
Методика на по германски јазик 2
Германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет, Скопје
5.
Цивилизација на германскојазичното подрачје 1
Германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет, Скопје
6.
Цивилизација на германскојазичното подрачје 1
Германски јазик и книжевност,
Филолошки факултет, Скопје
7.
Германкси културолошки студии 5
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
8.
Германкси културолошки студии 6
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
9.
Германкси културолошки студии 7
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
10.
Германкси културолошки студии 8
Преведување и толкување
Филолошки факултет, Скопје
11.
Преведување од мак. на герм. јазик 5
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
12.
Преведување од мак. на герм. јазик 6
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
13.
Преведување од мак. на герм. јазик 7
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
14.
Преведување од мак. на герм. јазик 8
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
15.
Германскојазична терминологија 5
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје
16.
Германскојазична терминологија 6
Преведување и толкување,
Филолошки факултет, Скопје

17.
18.
19.
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Романтика и модерна
Наука за германскојазична книжевност
2.
Експресионизам ‐ естетска револуција
Наука за германскојазична книжевност
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Насоките на културологијата и нивната примена во
Наука за германскојазична книжевност
литературната наука
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Три. Скопје 2006
1.
Петер Рау
Петер Слотердајк како филозоф и вовед во
Петер Слотердајк: доаѓањето на свет ‐
доаѓањето на јазикот. Skopje 2006, 2‐9 [Peter
Sloterdijk als Philosoph und Einleitung in Peter
Sloterdijk: Zur Welt kommen ‐ zur Sprache
kommen.
2.
Петер Рау
Промени на лирскиот ерос. Вовед во
Нова наша книга. Скопје 2007
германската љубовна поезија. Прев. и изд. од
Ранка Грчева.
Мираж. 2007
3.
Петер Рау
Гетеовото ‚Цвеќе на злото’ ‐ со осврт на
Бодлер. Кон иманентната поетика и
историската филозофија на поетското во
„Фауст I“ [Goethes ‚Blumen des Bösen’ ‐ mit
Bezug auf Baudelaire. Zur immanenten Poetik
und Geschichtsphilosophie des Poetischen in
„Faust I“]
4.
Петер Рау
Deutsche Geschichte und deutsche Dichtung in
Germano‐Macedonica 2010, 1.

der makedonischen Poesie ‐ Kosta Racin als
Paradigma für deutsch‐mazedonische
komparative Studien / Германска историја и
германска литература во македонската
поезија. Коста Рацин како парадигма за
германско‐македонско компаративно
толкување.
5.
Петер Рау
Kultur, Volkskultur und völkische „Kultur“. Ein
vergleichende deutsch‐makedonische Studie /
Култура, народна култура и народно‐
идеолошка култура. Германско‐македонски
компаративни согледувања.
и
Прогласување и повик за проектот
„Експресионизмот и интерсубјективноста“
/Information und Aufruf zum Projekt:
„Expressionismus und Intersubjektivität“. Vo /Во:
Germano‐Macedonica 2010.1, 193‐194
Учество во научно‐истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов на проектот
број
1.
П. Рау (главен
Germano‐Macedonica ‐ Научно списание на
уредник)
македонската германистика
2.
П. Рау (раководител)
ЛексикографскицентарзаобновувањенаГолем
мак.‐герм. / герм.‐мак. речник
3.
П. Рау (директор)
Институтзагерманско‐
македонскиодносиприФилолошки факултет
„БлажеКонески“ ‐ Скопје
4.
П. Рау / Г. Шуберт
Развиток на германско‐македонските духовно‐
научните односи

5.

П. Рау

АнализииистражувањанаразвојнипроцесивоЈу
гоисточнаЕвропаодн. Македонија ‐ Оддел за
култура

Скопје

Germano‐Macedonica 2010,1.
Skopje

Издавач / година
Институт за германско‐
македонски односи, Скопје
Институтзагерманско‐
македонскиодноси, Скопје

Институтзагерманско‐
македонскиодноси, Скопје /
Оддел за Балканистика на
Универзитетот во Јена
Институт за германско‐
македонски односи, Скопје
восоработкасоИнститутотзасов
ременистудиивоТегернзе
/Баварија

Учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

Автори

Наслов на трудот

1.

П. Рау

Политиката на имиња кај
Томас Ман

2.

П. Рау (коавтор, ко‐
координатор,
преведувач)

КочоРацинигерманскатапоези
ја

3.

П. Рау

ТуѓинаитуѓинцикајТомасМан

4.

П. Рау

Schiller ‐ Analytiker der Macht

Меѓународен
собир/
конференција
SOEGV‐III.
Jahreskonferenz
Ohrid
Германско ‐
македонсканауч
наконференција
наМануинаАкад
емијата
„Лајбниц“ ‐
Берлин
Меѓународнакон
ференцијазаТом
асМан ‐ Либек,
СРГерманија
Mannheimer

Година
2009

2010

2008

2007

Schiller‐
Symposium
5.
П. Рау
Развојотнагерманско‐
Jahreskonferenz
2006; 2007; 2008; 2009;
македонскитенаучниикултурн am Institut für
2010
иодноси
Gegenwartsfor‐
schung Tegernsee
Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
Докторски дисертации
10
28 (Германија); 4 (Македонија)
3(Германија);2(Македонија.)

