МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
(Втор циклус студии)
1. Цели на магистерските студии по конференциско толкување
Со магистерските студии по конференциско толкување на кандидатите им се овозможува стекнување
продлабочени сознанија во областа на консекутивното и симултаното толкување врз теоретска и практична
интердисциплинарна платформа (транслатологија, културологија, контрастивна анализа на говор,
терминологија, политички науки), која е неопходна за успешна реализација на професионалните обврски на
конференциските толкувачи.
2. Предуслови за запишување на магистерските студии по конференциско толкување
- завршени додипломски академски студии (минимум 240 кредити)
- активна јазична компетенција во однос на А - јазикот / јазиците и на Б - јазикот/јазиците
- пасивна јазична компетенција во однос на В - јазикот / јазиците
- солидно познавање и упатеност во меѓународните односи, како и во политичката, економската,
правната, социјалната и културната состојба на земјата / земјите во која / кои се користат работните јазици.
Од кандидатите се очекува да располагаат со следниве дополнителни психофизички способности :
- добра моќ за концентрација, анализа и синтеза на текст / говор
- способност за комуникација
- способност за работење под притисок
- флексибилност, способност за брза реакција
- кооперативност, подготвеност за тимска работа и прифаќање совет.
3. 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.
4. Можни комбинации на јазици
Кандидатите можат да избираат помеѓу следните комбинации на јазици :
А - БВ
А - Б1Б2
А - В1В2
А-Б
А1 (македонски) - А2 - Б/В
А1 (македонски) – А2
Дефиниција на работните јазици :

Активни јазици
А јазик

Пасивен јазик
В јазик

македонскиот јазик, јазик на етничките заедници во
Република Македонија или друг јазик кој е
еквивалентен на мајчиниот јазик (кандидатот може да
толкува на овој јазик од сите други јазици во двата
видови на толкување – консекутивно и симултано)

втор странски јазик или јазик на етничките заедници
во Република Македонија (пасивно владеење на
јазикот - кандидатот може да толкува само од тој
јазик, а не на тој јазик, во двата видови на
толкување – консекутивно и симултано)

Б јазик
прв странски јазик или јазик на етничките заедници во
Република Македонија (активно владеење на јазикот –
кандидатот може да толкува од и кон овој јазик во двата
видови на толкување – консекутивно и симултано)
Листа на работни јазици :
- македонски
- албански
- турски
- српски
- англиски
- француски
- германски
- италијански
- словенечки
- руски
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Листата на работните јазици може да претрпи измени во согласност со потребите на пазарот на трудот,
односно во согласност со кадровската поставеност на Филолошкиот факултет “Блаже Конески“.
Забелешка : од листата на работните јазици се толкува исклучиво на македонски јазик.
Предност имаат оние кандидати што ќе се определат за комбинацијата со два странски јазика. Изборот на
јазичната комбинација го врши кандидатот при уписот на магистерските студии по конференциско толкување.
5. Општи одредби за одвивање на наставата
Наставата за магистерските студии по конференциско толкување се изведува во текот на една академска
година, односно два семестри.
Во делот задолжителни предмети, студентот избира од понудените јазични комбинации, но доколку студентот
ја избере јазичната комбинација В1 > А, задолжително ја избира и јазичната комбинација В2 > А во делот на
изборните предмети, во првиот и во вториот семестар.
Во делот изборни предмети, предметите Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење
и Конференциско симултано толкување секогаш одат во пар и се неоддвоиви еден од друг во согласност со
избраната јазична комбинација, во првиот и во вториот семестар.
Во првиот семестар се изведува настава по задолжителните предмети Теорија и практика на толкувањето,
Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење 1, Конференциско симултано толкување
1 и по Македонски јазик и култура, како и по изборните предмети во зависност од јазичната комбинација.
Предметот Македонски јазик и култура е поделен на две еднакви предметни целини од по 20 часа :
Македонски јазик (20 часа) и Македонска култура (20 часа).
Во вториот семестар се изведува настава по задолжителните предмети Контрастивна анализа на говор и
терминологија, Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење 2, Конференциско
симултано толкување 2 и по Меѓународни и национални организации, како и по изборните предмети во
зависност од јазичната комбинација.
Наставата по предметот Контрастивна анализа на говор и терминологија се изведува за секој странски
јазик одделно, не надминувајќи го вкупниот семестрален фонд предвиден според програмата (40 часа).
За задолжителните и изборните предмети, види студиските и предметните програми.
Препорака : покрај редовната настава, на кандидатите им се препорачува самостојно да организираат вежби
за консекутивни и симултано толкување(на пример во салата за толкување при Филолошкиот факултет “Блаже
Конески“), кои ќе се изведуваат надвор од термините предвидени за редовната настава.
Потребни се вкупно 30 кредити за успешен семестар, односно 60 за двата семестри.
6. Магистерски труд по конференциско толкување
Кандидатот изготвува и магистерски труд на тема поврзана со изборот на работните јазици. Изборот на
темата за магистерски труд се врши во консултација со предметен наставник / ментор. Магистерскиот труд по
конференциско толкување се вреднува со број на кредити предвидени во студиските програми.
7. Назив на дипломата (зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот) :
- Магистер по конференциско
- Магистер по конференциско
- Магистер по конференциско
- Магистер по конференциско
- Магистер по конференциско
- Магистер по конференциско

толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б) и .... јазик (В)
толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б1) и .... јазик (Б2)
толкување – македонски јазик (А), .... јазик (В1) и .... јазик (В2)
толкување – македонски јазик (А1), .... јазик (А2) и .... јазик (Б/В)
толкување – македонски јазик (А1) и .... јазик (А2)
толкување – македонски јазик (А) и .... јазик (Б)

Дескриптори на квалификациите на дипломата Магистер по конференциско толкување
знаења и разбирање

Покажува знаење и разбирање во областа на конференциското консекутивно и
симултано толкување, коешто се надградува врз стекнатите вештини и знаења
од првиот циклус на студии од разни области, т.е. факултети, применувајќи
методологии соодветни за решавање сложени јазични, терминолошки,
дискурсивни и комуникациски проблеми, како на систематски така и на креативен
начин, што обезбедува основа или можност за оригиналност во развивањето
и/или примената на автономни идеи во контекст на истражувањето.
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Способност за употреба на проширено и продлабочено знаење.
Покажува високо ниво на професионална компетентност во специфичното
научно поле на конференциското консекутивно и симултано толкување.
Поседува знаење од една или повеќе предметни области кои, во дадени научни
полиња, се базираат на најреномираните меѓународни истражувања за
конференциското толкување.
примена на знаењето и
Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми од јазичен,
разбирањето
терминолошки, дискурсивен и комуникациски карактер со одредена
оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен
контекст, поврзани со областа на конференциското консекутивно и симултано
толкување.
способност за проценка
Способност за анализирање, меморирање, синтетизирање, преформулирале и
интегрирање на знаењето / вештините на конференциското консекутивно и
симултано толкување.
Способност за справување со стрес, со сложени јазични, терминолошки,
дискурсивни и комуникациски проблеми, систематски и креативно, за солидно
проценување дури и при некомплетни и ограничени информации, но кои ги
вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при примена на
стекнатото знаење, вештини и проценка.
Способност за оценување и селекција на научни теории, методологии, алатки и
општи вештини од предметните области, и поставување на нови анализи и
решенија на научна основа.
комуникациски вештини
Способност за воспоставување соодветна и природна комуникација при
конференциско консекутивно и симултано толкување меѓу двајца или повеќе
соговорници, како и во ситуации на меѓународни и национални конференции,
јавни дебати, семинари, работилници, конференции за печат, преговори и сл. и
способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со
рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со нестручни лица,
јасно и недвосмислено.
Преземање значителна одговорност за заедничките резултати; водење и
иницирање активности.
вештини на учење
Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и
усовршување на стекнатите вештини и способност за независно и самостојно
делување при стекнувањето нови знаења и вештини во општествените рамки.
Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален развој и
усовршување.
Специфични дескриптори на квалификациите на дипломата Магистер по конференциско толкување
1. Располага со знаења од областа на теоријата на толкувањето, особено природата и начинот на
функционирање на процесот на толкување и менталното преточување на информации од еден јазик во
друг јазик, како и со историјата и состојбите на толкувањето во светот и во Република Македонија.
2. Теоретски и практично ги владее принципите на конференциското консекутивно толкување, особено
техниките на бележење на пораката и информациите при консекутивно толкување.
3. Теоретски и практично ги владее принципите на конференциското симултано толкување, особено сите
техники на симултаното толкување.
4. Умее да ја користи техниката и опремата за конференциско толкување, особено техниката за
симултано толкување (работење во кабина, релеј, конференциска сала).
5. Поседува способност за конференциско толкување на високо професионално ниво, особено на
политички средби, национални и меѓународни конференции, семинари, работни групи, конференции за
печат, преговори, и др.
6. Умее да истражува и да се подготви за конференција, средба, посебен настан и др.
7. Располага со знаења од голем број области (економија, право, техника, технологија, политика,
европски интеграции, култура, социологија, и др.) за коишто има стекнато вештини за истражување на
посебни теми и стручни области со цел нивно разбирање и совладување.
8. Располага со широка стручна терминологија од горенаведените области на сите јазици застапени во
јазична комбинација.
9. Умее професионално да работи во мултикултурна и повеќејазична средина.
10. Поседува добри комуникациски вештини.
11. Умее да се справи со стресот и јавното говорење, може долго време да работи под притисок и
покажува голема самодоверба.
12. Умее да ги пренесе културните разлики и специфичности од еден јазик во друг јазик.
13. Располага со високи професионални принципи на тимско и колегијално работење.
14. Умее да ги користи новите технологии за самостојно учење и самостојно усовршување.
15. Поседува големи морални вредности, големо чувство на одговорност и голема професионална етика.
16. Умее за спроведе научно истражување.
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СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
Назив на диплома:
(зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б) и .... јазик (В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б1) и .... јазик (Б2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (В1) и .... јазик (В2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1), .... јазик (А2) и .... јазик (Б/В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1) и .... јазик (А2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А) и .... јазик (Б)

Задолжителни предмет

к

ч

I семестар

3 предмети

к

ч

2

40

3 предмети
20

1. Теорија и практика на
толкувањето

4

2. Конференциско консекутивно
толкување и техники на
бележење 1
(јазици А1 < > А2 или
јазици А < > Б/Б1 или
јазици В1 > А
3. Конференциско симултано
толкување 1
(јазици А1 < > А2 или
јазици А < > Б/Б1 или
јазици В1 > А

3

40

3

(20/В1)
40

3 предмети
1. Контрастивна анализа на говор
и терминологија

Изборни предмети
Македонски јазик и култура
(задолжителен предмет од
потесната област)

(20/В1)

4

40

Изборни предмети од
потесната област /
понудени на Филолошкиот
факултет (втор циклус) / од
УКИМ

3

Изборни предмети од
потесната област /
понудени на Филолошкиот
факултет (втор циклус) / од
УКИМ
Елаборат на магистерскиот
труд по конференциско
толкување
3 предмети
Меѓународни и национални
организации

3

12

2

20

II семестар

(задолжителен предмет од
потесната област)

2. Конференциско консекутивно
толкување и техники на
бележење 2
(јазици А1 < > А2 или
јазици А < > Б/Б1 или
јазици В1 > А
3. Конференциско симултано
толкување 2
(јазици А1 < > А2 или
јазици А < > Б/Б1 или
јазици В1 > А

3

40

3

(20/В1)
40

(20/В1)

Изборни предмети од
потесната област /
понудени на Филолошкиот
факултет (втор циклус) / од
УКИМ

3

Изборни предмети од
потесната област /
понудени на Филолошкиот
факултет (втор циклус) / од
УКИМ
Магистерски труд по
конференциско толкување

3

12

4

Студиски програми
ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
(МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ)
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Втор циклус студии – магистерски студии
Магистерски студии по конференциско толкување
Диплома: (зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б) и .... јазик (В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б1) и .... јазик (Б2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (В1) и .... јазик (В2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1), .... јазик (А2) и .... јазик (Б/В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1) и .... јазик (А2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А) и .... јазик (Б)

Забелешка : Студентот избира од понудените јазични комбинации, но доколку студентот ја избере
јазичната комбинација В1 > А, задолжително ја избира и јазичната комбинација В2 > А во делот на
изборните предмети, во првиот и во вториот семестар.
I СЕМЕСТАР
Код

Наслов на предметот

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

Предавања
(часови/сем.)

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

20
40

0
0

4
3

(20/В1)
40

0

3

100 / 60

0

10

Предавања
(часови/сем.)

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

40

0

4

40

0

3

(20/В1)
40

0

3

0

10

(20/В1)

II СЕМЕСТАР
Код

Наслов на предметот

Контрастивна анализа на говор и
терминологија 1
Конференциско консекутивно
толкување и техники на бележење 2
(јазици А1 < > А2 или
јазици А < > Б/Б1 или
јазици В1 > А)
Конференциско симултано толкување 2
(јазици А1 < > А2 или
јазици А < > Б/Б1 или
јазици В1 > А)
ВКУПНО:

(20/В1)
120 / 80

1

Наставата по предметот Контрастивна анализа на говор и терминологија се изведува за секој странски јазик одделно,
не надминувајќи го вкупниот семестрален фонд предвиден според програмата (40 часа).
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
Диплома: (зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б) и .... јазик (В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б1) и .... јазик (Б2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (В1) и .... јазик (В2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1), .... јазик (А2) и .... јазик (Б/В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1) и .... јазик (А2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А) и .... јазик (Б)

Забелешка : Предметите Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење и
Конференциско симултано толкување секогаш одат во пар и се неоддвоиви еден од друг во
согласност со избраната јазична комбинација, во првиот и во вториот семестар.
I СЕМЕСТАР
Код

Предавања
(часови/сем.)
Задолжителен предмет од потесната област

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

40

0

2

40

0

3

40

0

3

20

0

3

20

0

3

Наслов на предметот

Македонски јазик и култура2
Изборни предмети

Конференциско консекутивно
толкување и техники на бележење 1
(јазици А < > Б/Б2)
Конференциско симултано толкување 1
(јазици А < > Б/Б2)
Конференциско консекутивно
толкување и техники на бележење 1
(јазици В/В2 > А)
Конференциско симултано толкување 1
(јазици В/В2 > А)
Изборен предмет од предметите
понудени на Филолошкиот факултет –
магистерски студии доколку студентот
избрал само А2 или Б
Изборен предмет од предметите
понудени на Филолошкиот факултет –
магистерски студии доколку студентот
избрал само А2 или Б
Изборен предмет од предметите
понудени на УКИМ
Елаборат на магистерскиот труд по
конференциско толкување

3

3

2
12

2

Предметот Македонски јазик и култура е поделен на две еднакви предметни целини од по 20 часа : Македонски јазик
(20 часа) и Македонска култура (20 часа).
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II СЕМЕСТАР
Код

Предавања
(часови/сем.)
Задолжителен предмет од потесната област

Вежби
(часови/сем.)

Кредити

20

0

2

40

0

3

40

0

3

20

0

3

20

0

3

Наслов на предметот

Меѓународни и национални организации
Изборни предмети

Конференциско консекутивно
толкување и техники на бележење 2
(јазици А < > Б/Б2)
Конференциско симултано толкување 2
(јазици А < > Б/Б2)
Конференциско консекутивно
толкување и техники на бележење 2
(јазици В/В2 > А)
Конференциско симултано толкување 2
(јазици В/В2 > А)
Изборен предмет од предметите
понудени на Филолошкиот факултет –
магистерски студии доколку студентот
избрал само А2 или Б
Изборен предмет од предметите
понудени на Филолошкиот факултет –
магистерски студии доколку студентот
избрал само А2 или Б
Изборен предмет од предметите
понудени на УКИМ
Магистерски труд по конференциско
толкување

3

3

2
12

Забелешки :
- Потребни се вкупно 30 кредит за успешен семестар.
- Се препорачува студентот да избере два странски јазика, било тие да се активни (А2, Б2)
или пасивни јазици (В1, В2).
- Симболите “ < > “ значат дека толкувањето (консекутивно или симултано) се одвива од
странскиот јазик на македонски јазик (А/А1) и обратно, а симболот “ > “ значи дека толкувањето се
одвива само од странскиот јазик на македонски јазик (А).
- Доколку студентот избере јазик В1, задолжително избира и јазик В2.
- Предметите Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење и
Конференциско симултано толкување секогаш одат во пар и се неоддвоиви еден од друг во
согласност со избраната јазична комбинација.
- Студентот е обврзан да изработи магистерски труд по конференциско толкување во
рамките на Магистерските студии по конференциско толкуавње на тема поврзана со изборот на
работните јазици.
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Предметни програми
ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
(МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ)
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Втор циклус студии – магистерски студии
Магистерски студии по конференциско толкување
Диплома: (зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б) и .... јазик (В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б1) и .... јазик (Б2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (В1) и .... јазик (В2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1), .... јазик (А2) и .... јазик (Б/В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1) и .... јазик (А2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А) и .... јазик (Б)

Забелешка : Студентот избира од понудените јазични комбинации, но доколку студентот ја избере
јазичната комбинација В1 > А, задолжително ја избира и јазичната комбинација В2 > А во делот на
изборните предмети, во првиот и во вториот семестар.

ПРВ СЕМЕСТАР
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

Теорија и практика на толкувањето
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Силвана Симовска, редовен професор
проф. д-р Никодиновска Радица, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат знаења од историјата на преведувањето и толкувањето со посебен осврт
на современите теории во XX век; да стекнат знаења за процесот на преведување и толкување;
да се запознаат со техниките на преведување и толкување; да се запознаат со разните форми на
толкување; да се оспособат да користат разни преведувачки помагала при преведувањето од
странски јазик на македонски и обратно (речници, енциклопедии, интернет и др.).
Студентите да се запознаат со карактеристиките на симултаното и на консекутивното
толкување; да се оспособат да ги применуваат техниките на бележење и да користат општи и
специфични стратегии за успешно надминување на проблемите кои се јавуваат во текот на
толкувањето.
Содржина на предметната програма:
Дијахрониски осврт на преведувањето и толкувањето. Процесот на толкување и подготовка за
консекутивно и симултано толкување. Форми на толкување. Толкувањето, новите технологии и
информациската технологија. Улогата и карактеристиките на толкувачот. Аспекти на квалитетот
на толкувањето. Основните принципи на консекутивното толкување. Развој на техниките на
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

бележење во консекутивното толкување. Синтактичко-концептуални врски. Општи и
специфични стратегии во симултаното толкување. Морфосинтаксата и преформулирањето.
Конференцијата како комуникативен настан и конференциските процедури. Меморијата во
толкувањето: неколку психолингвистички модели. Толкувањето и врските со другите
дисциплини, како психолингвистиката, невролингвистиката, комуникациските студии,
проучувањата на дискурсот. Професионална етика.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
40 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
10 часови
16.3 Домашно учење
10 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
80 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)

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
македонски
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Никодиновск Дидактика и
Филолошки
а Радица
евалуација на
факултет „Блаже
превод
Конески“
2.
Симоска
„Преведувањето
Годишен зборник
Силвана
наспрема
на Филолошкиот
толкувањето:
факултет „Блаже
теоретски пристапи Конески„,
и дидактички
2004/2005, кн. 30,
последици„
121-132. – Скопје
3.
Симоска
„Толкувањето како
Годишен зборник
Силвана
професија – во
на Филолошкиот
минатото и денес„
факултет „Блаже
Конески„, 2009,
кн. 35, 141-152.

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

Година
Филолошки
факултет „Блаже
Конески“
2004/2005

2009
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22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
АрсоваПреведување.
Николиќ,Лид теорија и практика
ија
2.
Gile, Daniel
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training.
3.

Kittel, Harald
et al. (eds.)

4.

Pöchhacker,
Franz
Симоска
Силвана

5.

Übersetzung –
Translation –
Traduction: An
International
Handbook of
Translation Studies
(Handbooks of
Linguistics and
Communication
Science). Vol. 1, 2,
Introducing
Interpreting Studies
Современиот
толкувач и светот

Издавач
Универзитет „Св.
Кирил и Методија“

Година
1999

Amsterdam &
Philadelphia: John
Benjamins
Publishing
Company.
Berlin/New York:
de Gruyter.

1995

Routledge.

2003.

Универзитет „Св.
Кирил и Методија“

во подготовка

2004

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на англсики јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
англиски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ
доц. д-р Емилија Георгиевска
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
11

22.2

2.

Jones,
Roderick

3.

Nolan, James

Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Manchester : St.
Jerome

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на англсики јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од англиски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Емилија Георгиевска
Лектор Огнена Никуљски, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
12

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
13

22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на француски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од француски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
14

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
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Techniques and
Exercices
22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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
Amsterdam:
Benjamin’s
Publishing
Company
Heidelberg : Julius
Groos

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на француски јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од француски јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор (кон
македонски)
проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор
(кон македонски)
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор (кон француски)
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
16

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
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22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на германски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од германски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
проф. д-р Зорица Николовска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
18

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
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Techniques and
Exercices
22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на германски јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од германски јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
20

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995
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2.

3.

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

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Translator Training
Interpretacione
simultanea e
consecutiva

Company
Editore Ulrico
Hoepli Milano

1999

Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на италијански јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од италијански јазик (В1) на македонски јазик (А)
1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
проф. д-р Александра Саржоска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
22

12.
13.
14.
15.

16.

17.

техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
23

1.

Gile, D.,

2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Amsterdam:
Benjamin’s
Publishing
Company
Heidelberg : Julius
Groos

1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на италијански јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од италијански јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
доц. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, доцент
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999
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3.

Straniero
Sergio, F.
Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

consecutive
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

АЛБАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на албански јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
албански јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995
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2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Heidelberg : Julius
Groos

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на албански јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од албански јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
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13.
14.
15.

16.

17.

домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

München : ludicium

2002

ТУРСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на турски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
турски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
30

13.
14.
15.

16.

17.

домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989
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3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на турски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од турски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
32

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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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за толкување

ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
СРПСКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на српски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
српски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
34

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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на српски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од српски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
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17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
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)

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
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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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на словенечки јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од словенечки јазик (В1) на македонски јазик (А)
1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
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17.

16.3
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

20 часови
100 бодови
бодови

17.3.
17.4.
18.

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

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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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говори на ГД
за толкување

http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од словенечки јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
40

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

РУСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на руски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
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руски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
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17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на руски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од руски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или

бодови
бодови
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18.

19.
20.
21
22.

семинарска работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

ВТОР СЕМЕСТАР
1.
2.
3.
4.

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

Контрастивна анализа на говор и терминологија
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
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5.
6.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор
проф. д-р Зозе Мургоски, редовен професор
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е откривање на сличностите и разликите меѓу англискиот / францускиот /
германскиот и др. и македонскиот јазик и по можност споредување со другите јазици.
Преглед на усното искажување и толкување на повеќе јазици, посебно во јазикот / јазиците на
специјалноста и македонскиот јазик.
Содржина на предметната програма:
Дихотомија меѓу јазикот и говорот; прагматска примена на модерните европски јазици;
интонацијата во толкувањето; особености на спонтаниот исказ; интонативни јазични
карактеристики; јазични модели на контрастирање согласно терминолошките стручни финеси од
економијата / правото / политичките науки / меѓународните односи меѓу јазиците. Трагање по
еквивалентни форми; сличности и разлики. Терминолошки полиња фокусирани врз : медиумска,
бизнис-комуникациска, техничка, правна, политичка, економска, спортска, медицинска,
туристичка, образовна, уметничка, воена и полициска терминнологија.
Прагматски синтаксично-семантички осврт кон англискиот/францускиот/германскиот и др. и
македонскиот јазик, нивна практична примена со црпење материјал од текстови и говори од
одредена област и снимени говори.
Превод, контрастирање и анализа во повеќе јазични правци, ставајќи нагласка на
плуријазичноста..
- Искажување со референтно поврзување, тематизација, фокализација, актуелизирање,
асертивност, операцијата на квантификација и квалификација (Qnt/Qlt), премин од една во друга
вредност, пасивни форми во македонскиот јазик (маркерот.СЕ), безличен маркер « це »
екскламативни конструкции - Преведување на францускиот маркер « bien » (негови еквиваленти
во македонскиот јазик) - Проблеми при преведувањето
- Контрастивна анализа со фокусирање врз аспектот во македонскиот јазик (анализа и преводи на
македонски и англиски/француски/германски текстови)
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
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

Активност и учество
Домашна задача и/или

бодови
бодови
46

18.

19.
20.

21
22.

семинарска работа
Критериуми за оценување (бодови/оценка)

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

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)

македонски англиски / француски / германски и
др. зависно од јазичната комбинација на
студентот
Евалуација / самоевалуација

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
1.
Дореана
Etudes de
Христова
morphosyntaxe
contrastive,
2.
Abbadi, C.
L'expression
française écrite et
orale.
3.
Béchade, H.Syntaxe du français
D.
moderne et
contemporain,
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Charaudeau,
Grammaire du sens et
P.
de l’expression
2.
Brinker, K. /
Text- und
Antos, G. /
Gesprächslinguistik /
Heinemann,
Linguistics of Text
W. / Sager, S. and Conversation Ein
F. (eds.)
internationales
Handbuch
zeitgenössischer
Forschung / An
International
Handbook of
Contemporary
Research. Vol. 2.
3.
Kohn, K.
Terminological
knowledge for
Translation Purposes
4.
Brown, G /
Discourse Analysis
Yule, G.
5.
House, J. /
Interlingual and
Blum-Kulka,
Intercultural
S.
Communication
6.
Warnke Ingo
Diskurslinguistik
H. (Hrsg.)
nach Foucault.
Theorie und

Издавач
Faculte de
philologie, Skopje
Presses
universitaires de
Grenoble.
Paris, P.U.F.

Издавач
Paris : Hachette

Година
2000

1985

1993

Година
1992

Berlin/New York:
de Gruyter.

2001

Arnutz and Thome

1990

Cambridge :
University Press
Tübingen : Gunter
Narr.

1983

Berlin-New York:
Walter de Gruyter

2007

1986
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7.

Buhlmann,
RosemarieFearns,
Annneliese

Gegenstände
Handbuch des
Fachsprachenunterric
hts.

Tübingen: Narr.
2000, 6. Aufl.

2000

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на англсики јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
англиски јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ
доц. д-р Емилија Георгиевска
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на англсики јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
англиски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
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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
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
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(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

49

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
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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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на англсики јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од англиски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Емилија Георгиевска
Лектор Огнена Никуљски, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на англсики јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од англиски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
50

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 лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

40 часови (или 20
часови за јазик В1)
часови

часови
20 часови
20 часови

100 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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
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5.

база на
говори на ГД
за толкување

Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на француски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од француски јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на француски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од француски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
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13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности

80 часови
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 лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

40 часови (или 20
часови за јазик В1)
часови

часови
20 часови
20 часови

100 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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989
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3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на француски јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од француски јазик (В1)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор (кон
македонски)
проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор
(кон македонски)
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор (кон француски)
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на француски јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од француски јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
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13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности

80 часови
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 лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

40 часови (или 20
часови за јазик В1)
часови

часови
20 часови
20 часови

100 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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

München : ludicium

2002

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на германски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од германски јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
проф. д-р Зорица Николовска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на германски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од германски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
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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
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989
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3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на германски јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од германски јазик (В1)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на германски јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од германски јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
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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 за јазик В1)
часови

часови
20 часови
20 часови

100 бодови
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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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5.

база на
говори на ГД
за толкување

Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на италијански јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од италијански јазик (В1) на македонски јазик (А)
2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
проф. д-р Александра Саржоска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на италијански јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од италијански јазик (В1) на македонски јазик (А)
1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
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13.
14.
15.

16.

17.

домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

61

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на италијански јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од италијански јазик (В1)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
доц. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, доцент
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на италијански јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од италијански јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
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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 за јазик В1)
часови

часови
20 часови
20 часови

100 бодови
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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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5.

база на
говори на ГД
за толкување
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АЛБАНСКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на албански јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
албански јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на албански јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
албански јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
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14.
15.

Распределба на расположивото 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 лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

40 часови (или 20
часови за јазик В1)
часови

часови
20 часови
20 часови

100 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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975
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D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на албански јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од албански јазик (В1) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на албански јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од албански јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
66

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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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ТУРСКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на труски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
турски јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на турски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
турски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
68

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
20 часови
20 часови

100 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)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на труски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од турски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на турски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од турски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
70

17.

16.3
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

20 часови
100 бодови
бодови

17.3.
17.4.
18.

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

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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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СРПСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на српски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
српски јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на српски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
српски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
72

16.2
16.3
17.

Самостојни задачи
Домашно учење

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

100 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)

20 часови
20 часови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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5.

база на
говори на ГД
за толкување

Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на српски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од српски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на српски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од српски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
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17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

Конференциско консекутивно толкување и
75

техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на словенечки јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од словенечки јазик (В1) на македонски јазик (А)
2
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на словенечки јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или
од словенечки јазик (В1) на македонски јазик (А)
1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
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17.

16.3
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

19.
20.
21
22.

20 часови
100 бодови
бодови

17.3.
17.4.
18.

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

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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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говори на ГД
за толкување

http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од словенечки јазик (В1)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на словенечки јазик (А2
или Б/Б1) и обратно или од словенечки јазик (В1)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови

78

17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

РУСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

Конференциско консекутивно толкување и
79

техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на руски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
руски јазик (В1) на македонски јазик (А) 2
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А/А1)
на руски јазик (А2 или Б/Б1) и обратно или од
руски јазик (В1) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот ; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
80

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
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)

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

81

за толкување

ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на руски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од руски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А/А1) на руски јазик (А2 или
Б/Б1) и обратно или од руски јазик (В1) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови (или 20
настава
часови за јазик В1)
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
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17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ
Диплома: (зависно од јазичната комбинација по изборот на студентот)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б) и .... јазик (В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (Б1) и .... јазик (Б2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А), .... јазик (В1) и .... јазик (В2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1), .... јазик (А2) и .... јазик (Б/В)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А1) и .... јазик (А2)
- Магистер по конференциско толкување – македонски јазик (А) и .... јазик (Б)

Забелешка : Предметите Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење и
Конференциско симултано толкување секогаш одат во пар и се неоддвоиви еден од друг во
согласност со избраната јазична комбинација, во првиот и во вториот семестар.

ПРВ СЕМЕСТАР
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

Македонски јазик и култура
Магистерски студии по Конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Томислав Треневски, редовен професор
(македонски јазик)
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
(македонски јазик)
проф. д-р Станислава Тофоска, вонреден професор
(македонски јазик)
проф. д-р Виолета Пирузе-Тасевска, редовен
професор (македонска култура)
проф. д-р Добрила Миловска, редовен професор
(македонска култура)
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Совладување на правилната употреба на современиот македонски стандарден јазик, совладување
на особеностите на усното изразување (културниот идиом на современиот македонски
стандарден јазик), градење на коректен и функционален македонски текст, како и запознавање со
особеностите на македонскиот народ и неговиот јазик и култура (литература, уметност, медиуми
и сл.). Запознавање и усвојување на културноцивилизациските особености на почвата на
Македонија.
Содржина на предметната програма:
Македонски јазик : Фонетскиот систем на современиот македонски стандарден јазик (правилен
изговор). Совладување на акцентскиот систем на современиот македонски стандарден јазик
(понатаму СМСЈ). Акцент. Акцентски целости и клитички изрази. Зборовен и синтагматски
акцент (тема и рема на исказот). Интонација на реченицата. Интонациска структура на текстот.
Основни правописни принципи на СМСЈ (со посебен осврт врз разликите меѓу изговорот зборувањето и пишувањето). Основи на усното и на писменото лекторирање во СМСЈ.
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

Специфични морфолошки/граматики категории на македонски јазик во однос на другите јазици :
членот и неговата употреба во текстот (категоријата на определеност), начин на градење на
именската синтагма/група. Продуктивни зборообразувачки модели кај именските и кај
глаголските зборови. Морфологија на глаголските форми и нивната употреба во текстот
(морфосинтакса). Начини на градење на простата и на сложената реченица. Редот на зборовите.
Тематско-рематска структура на печеницата. Стратификација на лексичкиот систем и соодветна
употреба на лексичките единици во текстот. Фразеолошки средства, фразеолошки изрази.
Лексикографија – типови реченици. Специфики и анализа на македонскиот текст. Средства за
кохезија на текстот во СМСЈ. Сврзувачки средства во реченицата и текстот на СМСЈ. Начини на
изразување на модалноста. Стилски фигури (метафора и метонимија) и нивната употреба во
текстот. Номинализација и универбизација. Функционални стилови. Употреба на реторичките
средства во СМСЈ.
Македонска култура : Преглед на теориите на културата и цивилизацијата.Културни
циклуси.Култ,обред и ритуал-теорија на жртвениот обред врз примери од македобнското
културно наследство.Обележјата на културите на Исток и на Запад-древни
цивилизации.Културата на почвата на Македонија-древна
Македонија.Култура,мит,уметност.Колективното несвесно и архетиповите.Мит,литература и
култура,демитологизација и ремитологизација во балканскиот/македонскиот културен ареал.
Појавата на словенската писменост во Македонија.Словенските првопросветители-свв.Кирил и
Методиј и нивните ученици и следбеници од групата на Седмочислениците.Ракописната и
илуминаторската традиција во Македонија.Охридскиот книжевен центар како духовен и
скрипторски центар. Фрескоживописот и иконографијата по македонските цркви и манастири.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

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)

Македонски
Евалуација / самоевалуација
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22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Конески, Б.
Граматика на
македонскиот
литературен јазик
2.
МиноваСинтакса на
Ѓуркова, Л.
македонскиот
стандарден јазик
3.
МиноваСврзувачки
Ѓуркова, Л.
средства во
македонскиот јазик
4.
МиноваСтилистика на
Ѓуркова, Л.
современиот
македонски јазик
5.
Миловска,
Панонски легенди
Д./Таковски,
Ј.
6.
Миловска, Д. Житија на женисветици
7.
Пирузе, В.
Мит-приказна
Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Марковска,
АнтропологијС. /
зборник текстови
Симоновска,
С.
2.
Гирц, К.
Толкување на
културите
3.
Миловска, Д. Древни ризници
4.
Конески, К.
Правописен речник
на македонскиот
литературен јазик
5.
Конески, К.
Зборообразувањето
во современиот
македонски јазик
6.
Корубин, Б.
Јазикот наш
денешен, кн. 1-5
7.
Паноска, Р.
Современиот
македонски јазик
8.
Спасов, Љ. /
Фонологија на
Савицка, И.
мадеконскиот
стандарден јазик
9.
Билтен на Одборот
за изработување на
македонски
терминологија

Издавач
Скопје : Култура

1967

Година

Скопје : Радинг

1995

Скопје : Детска
радост

1997

Скопје : Магор

2003

Каприкорнус

2001.

Зојдер

2001

Просветно дело

2004.

Издавач
Филозофски
факултет

1999.

Мисла

2007.

Каприкорнус
Скопје : Просветно
дело

2009.
1999

Скопје : Бона

1995

Скопје :
Студентски збор
Скопје

1980

Скопје : Детска
радост

1991

Година

1987

Скопје : МАНУ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.

Код

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
англсики јазик (Б/Б2) и обратно 1
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3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ
доц. д-р Емилија Георгиевска
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
88

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на англсики јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Емилија Георгиевска
Лектор Огнена Никуљски, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
90

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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)

5.

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

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од англиски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
91

6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Академска година/семестар

5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ
доц. д-р Емилија Георгиевска
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
92

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
англиски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
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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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Емилија Георгиевска
Лектор Огнена Никуљски, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.

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
94

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
француски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор
Позитивно оценето интервју за прием и запишување
95

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен

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)
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20.
21
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на француски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година

7.

Број на ЕКТС
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

9 семестар
кредити
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор (кон
македонски)
проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор
(кон македонски)
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор (кон француски)
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
Наставник

17.3.
17.4.
18.

19.
20.

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

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

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

македонски и англиски јазик
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21
22.

Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од француски јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
99

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21

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

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)

македонски и англиски јазик
Евалуација / самоевалуација
100

22.

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

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester : St.
Jerome

Година
2002

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
француски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор
проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор
Позитивно оценето интервју за прием и запишување
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
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22.2

2.

Jones,
Roderick

3.

Nolan, James

Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

Manchester : St.
Jerome

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
германски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
проф. д-р Зорица Николовска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
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22.2

2.

Jones,
Roderick

3.

Nolan, James

Course
Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Manchester : St.
Jerome

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на германски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
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Ред.број
Автор
1.
Gile, D.,

2.

3.

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

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

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

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

Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

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.

Година
1995

1999

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од германски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
проф. д-р Зорица Николовска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
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Ред.број
Автор
1.
Gile, D.,

2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

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

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.

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
германски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

конференции и дебати
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
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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999
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3.

Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
италијански јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
проф. д-р Александра Саржоска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

112

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на италијански јазик (Б/Б2)
и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
доц. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, доцент
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
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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
20 часови
20 часови

100 бодови
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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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5.

база на
говори на ГД
за толкување

Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од италијански јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
проф. д-р Александра Саржоска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
20 часови
настава
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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
20 часови
20 часови

100 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)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
италијански јазик (В/В2) на македонски јазик (А)
1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
доц. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, доцент
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
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17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
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)

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

АЛБАНСКИ ЈАЗИК
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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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
албански јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
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17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
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)

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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за толкување

ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на албански јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.

Активност и учество

бодови
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17.4.
18.

19.
20.
21
22.

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

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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од албански јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
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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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.

Активност и учество

бодови
123

17.4.
18.

19.
20.
21
22.

1.

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

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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
Наслов на нaставниот предмет

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
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албански јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

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

(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
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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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
1995
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
1999
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
1971
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium 2002
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
ТУРСКИ ЈАЗИК

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

5.
6.

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

8.

Наставник

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
турски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
9 семестар
проф. д-р Октај Ахмед

Број на ЕКТС
кредити
126

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предуслови за запишување на предметот

Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)
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19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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)

5.

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на турски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
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6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Академска година/семестар

5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

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)

македонски и англиски јазик
Евалуација / самоевалуација
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22.1

Ред.број
Автор
1.
Seleskovitch,
D / Lederer,
M.
2.
Jones,
Roderick
3.

22.2

Nolan, James

Наслов
Pédagogie raisonnée
de l’interprétation
Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од турски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
130

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
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Andrew

22.2

2.

Jones,
Roderick

3.

Nolan, James

Consecutive
Interpreting: A Short
Course
Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Publications

Manchester : St.
Jerome

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од турски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
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22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

СРПСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
српски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters 2005
Techniques and
Exercices
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22.2

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на српски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999
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3.

Straniero
Sergio, F.
Hendricks, P.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

consecutiva
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од српски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989
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3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од српски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
20 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
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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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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за толкување

ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
словенечки јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
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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
20 часови
20 часови
100 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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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5.

база на
говори на ГД
за толкување

des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на словенечки јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
144

17.2.

Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

1.

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

бодови
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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
Наслов на нaставниот предмет

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од словенечки јазик (В/В2)
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на македонски јазик (А) 1
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
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17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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ry
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
словенечки јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
148

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

РУСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
руски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
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5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 3 минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски, а потоа на странскиот јазик; постепено воведување на
техниките на бележење со цел усвојување / стекнување на графички системи на бележење на
говорни единици и синтетизирање при толкувањето; консекутивно толкување на општи и
поедноставни, а потоа на сложени говори на актуелни теми со бележење; увид во ставот и
другите карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата, систем на
вертикализам, хиерархија на главните текстуални единици, развивање на рационален систен на
скратеници, симболизирање на сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.;
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични
говори; усовршување на дикцијата и на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)

(F)
150

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
19.
20.
21
22.

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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.

Код

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на руски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
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3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 10 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен

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)
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20.
21
22.

испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од руски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 3
минути.
Содржина на предметната програма:
Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и
меморијата на студентот на македонски; постепено воведување на техниките на бележење со цел
усвојување / стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање
при толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори
на актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на
студентот, концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните
текстуални единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на
сврзници, на негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и
нивото на јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и
на ставот при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.

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
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20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од руски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
9 семестар
кредити
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 10 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Вовед во симултаното толкување, репродукција на говор на ист јазик во кабина (shadowing),
временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и цел, дикција и
ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан текст и говор,
толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на студентите на
дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори, симулирање
конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
Предуслови за запишување на предметот

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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
156

2.

3.

22.2

D / Lederer,
M.
Jones,
Roderick
Nolan, James

de l’interprétation
Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

Opoce, Coll.
Traductologie No 4
Manchester : St.
Jerome

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ВТОР СЕМЕСТАР
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

Меѓународни и национални организации
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Татјана Петрушевска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Позитивно оценето интервју за прием и запишување
на магистерските студии по конференциско
толкување
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со системот и структурата на меѓународните и националните организации.
Содржина на предметната програма:
Овие предавања имаат за цел да ги претстават општата структура и функционирањето на
меѓународните и националните институции, како и нивната улога во светската, односно во
националната политика. Детално ќе се претстават Европската Унија, како асоцијација на одреден
број држави, нејзините интитуции, функционирањето, надлежностите и правата, како и
Обединетите нации и сите нивни сектори, нивните можности и ограничувања. Притоа ќе се
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

проучи Повелбата на Обединетите нации и други оригинални текстови и декларации. Прокрај
овие, ќе се разгледа улогата и на другите институции во кои членуваат повеќето земји.
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
40 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
10 часови
16.3 Домашно учење
10 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

(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.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
Q.Fr~kovsk Меѓународно јавно
1.
Магор,
2012
i, S.
право
Georgievsk
i, T.
Petruшevs
kа
2.
Т.
Вовед во правото на Графохартија
2011
Петрушевска ЕУ
- Вовед во
правото на
ЕУ
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
2.
3.
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4.
5.
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
англсики јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ
доц. д-р Емилија Георгиевска
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
англсики јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
159

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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на англсики јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Емилија Георгиевска
Лектор Огнена Никуљски, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на англсики јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
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17.1.
17.2.

Тестови
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

1.

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

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
Наслов на нaставниот предмет

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
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техники на бележење од англиски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 2
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Татјана Панова-Игњатовиќ
доц. д-р Емилија Георгиевска
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од англиски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
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17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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ry
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
англиски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
доц. д-р Емилија Георгиевска
Лектор Огнена Никуљски, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
англиски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
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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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
француски јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
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5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
француски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)

(F)
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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
19.
20.
21
22.

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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.

Код

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на француски јазик (Б/Б2) и
обратно 2
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3.
4.

5.
6.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор (кон
македонски)
проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор
(кон македонски)
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор (кон француски)
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на француски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
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од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21
22.

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од француски јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година

7.

Број на ЕКТС
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8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

10 семестар
кредити
проф. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, вонреден
професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од француски јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
Наставник

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)
171

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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
француски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
172

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Дореана Христова, редовен професор
проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
француски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21

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

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)

македонски и англиски јазик
Евалуација / самоевалуација
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22.

Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
1.
Seleskovitch,
D / Lederer,
M.
2.
Jones,
Roderick
3.

22.2

Nolan, James

Наслов
Pédagogie raisonnée
de l’interprétation
Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
германски јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
проф. д-р Зорица Николовска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
германски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21

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

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)

македонски и англиски јазик
Евалуација / самоевалуација
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22.

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

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

5.
6.

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

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на предметот

Издавач
Saint Jerome
Publications

Manchester : St.
Jerome

Година
2002

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на германски јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на германски јазик (Б/Б2) и
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
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Roderick
3.

22.2

Nolan, James

Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Jerome
Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од германски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Емилија Бојковска, редовен професор
проф. д-р Зорица Николовска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од германски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
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Roderick
3.

22.2

Nolan, James

Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Jerome
Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
германски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Силвана Симоска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
германски јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995
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2.

3.

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

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Translator Training
Interpretacione
simultanea e
consecutive

Company
Editore Ulrico
Hoepli Milano

1999

Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
италијански јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
проф. д-р Александра Саржоска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
италијански јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995
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2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Interpreter and
Translator Training
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Publishing
Company
Heidelberg : Julius
Groos

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на италијански јазик (Б/Б2)
и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
доц. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, доцент
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на италијански јазик (Б/Б2)
и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
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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
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971
185

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од италијански јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
проф. д-р Александра Саржоска, вонреден професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од италијански јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
186

13.
14.
15.

16.

17.

домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989
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3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
италијански јазик (В/В2) на македонски јазик (А)
2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Радица Никодиновска, вонреден професор
доц. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, доцент
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
италијански јазик (В/В2) на македонски јазик (А)
1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
20 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
188

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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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за толкување

ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
АЛБАНСКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
албански јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
албански јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
190

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
20 часови
20 часови

100 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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975
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4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на албански јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на албански јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
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17.1.
17.2.

Тестови
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби

бодови

17.3.
17.4.
18.

19.
20.
21
22.

1.

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

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
Наслов на нaставниот предмет

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
193

техники на бележење од албански јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 2
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од албански јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
194

17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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ry
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
албански јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Агим Пољоска, редовен професор
проф. д-р Аслан Хамити, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
албански јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
196

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

ТУРСКИ ЈАЗИК
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
турски јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје
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5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
турски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
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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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на турски јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
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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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на турски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.

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

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

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

македонски и англиски јазик
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21
22.

Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од турски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од турски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.
21

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

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)

македонски и англиски јазик
Евалуација / самоевалуација
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22.

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

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
Saint Jerome
Publications

Manchester : St.
Jerome

Година
2002

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од турски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Октај Ахмед
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од турски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
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3.

22.2

Nolan, James

Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

СРПСКИ ЈАЗИК
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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
српски јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
српски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
2002
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
2002
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
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3.

22.2

Nolan, James

Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
D.
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на српски јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на спрски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995
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2.

3.

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

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Translator Training
Interpretacione
simultanea e
consecutiva

Company
Editore Ulrico
Hoepli Milano

1999

Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

London : Longman

1971

München : ludicium

2002

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од српски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од српски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995
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2.

Matyssek, H.

3.

Seleskovitch,
D.

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

Handbuch der
Notizentechnik für
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
Langage, langue et
mémoire. Etude de la
prise de note en
interprétation
consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

Heidelberg : Julius
Groos

1989

Lettres modernes,
1975
Cahiers Champollin,
Paris : Minard

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од срспки
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Ненад Вујадиновиќ
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од српски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
20 часови
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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
20 часови
20 часови

100 бодови
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

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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5.

база на
говори на ГД
за толкување

Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry
СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

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.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
словенечки јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
словенечки јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
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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
20 часови
20 часови

100 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)

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

214

4.

Kautz, U.

5.

база на
говори на ГД
за толкување

consécutive
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
Speech Repository,
http://www.multiling
ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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.

München : ludicium

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на словенечки јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на словенечки јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
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17.1.
17.2.

Тестови
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)

100 бодови

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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002
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1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од словенечки јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од словенечки јазик (В/В2)
на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
217

17.2.

Успешно реализирани лабораториски/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
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 јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002
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ry
1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

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

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Конференциско симултано толкување од
словенечки јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Лидија Аризанковска, редовен професор
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
словенечки јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
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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
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

РУСКИ ЈАЗИК
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)

5.

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
руски јазик (Б/Б2) и обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
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6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Академска година/семестар

5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од македонски јазик (А) на
руски јазик (Б/Б2) и обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик и обратно на говори во
траење до 6 минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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

5 (пет)
6 (шест)

(F)
(E)
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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 и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.

Код
Студиска програма

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на руски јазик (Б/Б2) и
обратно 2
Магистерски студии по конференциско толкување
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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

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
Наставник
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Предуслови за запишување на предметот Конференциско симултано толкување од
македонски јазик (А) на руски јазик (Б/Б2) и
обратно 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од
македонскиот јазик на јазикот цел и обратно, како и за активно слушање, анализирање
синтетизирање, преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги
совладаат главните рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување
(кабина) и да се подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни
конференции, дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да
толкува 20 минути во кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
80 часови
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1 Предавања-теоретска
40 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Проектни задачи
часови
16.2 Самостојни задачи
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.

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
223

20.
21
22.

Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Editore Ulrico
Russo, M. /
simultanea e
Hoepli Milano
Straniero
consecutiva
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
London : Longman
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

1.

Наслов на нaставниот предмет

2.
3.
4.

5.
6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

Година
1989

2002

2005

Година
1995

1999

1971

2002

Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од руски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
Конференциско консекутивно толкување и
техники на бележење од руски јазик (В/В2) на
македонски јазик (А) 1
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентите се способни да
толкуваат консекутивно од изворниот јазик на македонски јазик, прецизно да ја репродуцираат
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.
Компетенции:
1. Развивање на концентрацијата и меморијата; надминување на тремата од јавен настап;
развивање на способноста за изразување на стандарден македонски јазик, како и на стандардниот
странски јазик.
2. Меморирање со постепена примена на техниките на бележење.
3. Разбирање - анализа и синтеза на различни видови говори.
4. Студентите поседуваат знаења за лексичко-граматичката специфичност на изворниот јазик и
на јазикот цел.
5. Способност за толкување од изворниот јазик на македонски јазик на говори во траење до 6
минути.
Содржина на предметната програма:
Целосно совладување на техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата
и меморијата на студентот; совладување на техниките на бележење со цел усвојување /
стекнување на графички системи на бележење на говорни единици и синтетизирање при
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени говори на
актуелни теми со бележење; увид во ставот и другите карактеристики на изведбата на студентот,
концентрацијата, меморијата, систем на вертикализам, хиерархија на главните текстуални
единици, развивање на рационален систен на скратеници, симболизирање на сврзници, на
негација, на истакнати елементи во говорот и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на
јазикот; толкување на автентични и неавтентични говори; усовршување на дикцијата и на ставот
при презентацијата на репродуцираниот говор
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 бодови
17.2.
Успешно реализирани лабораториски/аудиториски вежби
бодови
17.3.
17.4.

18.

19.
20.

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

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

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

македонски и англиски јазик
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21
22.

Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gillies,
Note-Taking for
Saint Jerome
Andrew
Consecutive
Publications
Interpreting: A Short
Course
2.
Jones,
Conference
Manchester : St.
Roderick
Interpreting
Jerome
Explained
3.
Nolan, James
Interpretation:
Multilingual Matters
Techniques and
Exercices
22.2 Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Amsterdam:
Models for
Benjamin’s
Interpreter and
Publishing
Translator Training
Company
2.
Matyssek, H.
Handbuch der
Heidelberg : Julius
Notizentechnik für
Groos
Dolmetscher. Ein
Weg zur
sprachunabhängigen
Notation.
3.
Seleskovitch,
Langage, langue et
Lettres modernes,
D.
mémoire. Etude de la Cahiers Champollin,
prise de note en
Paris : Minard
interprétation
consécutive
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
München : ludicium
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

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

Година
2002

2002

2005

Година
1995

1989

1975

2002

Конференциско симултано толкување од руски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 2
Магистерски студии по конференциско толкување
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје

Втор циклус
5 година
7.
Број на ЕКТС
10 семестар
кредити
проф. д-р Красимира Илиевска, редовен професор
Екатерина Терзијоска, стручњак од пракса
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предуслови за запишување на предметот

Конференциско симултано толкување од руски
јазик (В/В2) на македонски јазик (А) 1
Цели на предметната програма (компетенции):
Во рамките на овој предмет, студентите се оспособуваат за симултано толкување од изворниот
јазик на македонски јазик, како и за активно слушање, анализирање синтетизирање,
преформулирале на јазикот цел, антиципирање, и др. Студентите треба да ги совладаат главните
рефлекси за правилно користење на техниката за симултано толкување (кабина) и да се
подготват за учество во својство на толкувач на национални и меѓународни конференции,
дебати, семинари и слично. Студентите треба да се оспособат симултано да толкува 20 минути во
кабина.
Содржина на предметната програма:
Совладување на симултаното толкување, совршено преформулирале на изворниот говор во
јазикот цел, временско одлагање на оригиналниот говор и толкувањето (décalage), стратегија и
цел, дикција и ритам, толкување и професионално однесување во кабина, толкување на пишан
текст и говор, толкување на специфични теми, индивидуално подготвување и истражување на
студентите на дадена тема, јавно говорење, толкување на автентични и неавтентични говори,
симулирање конференции и дебати
Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача,
домашно учење (подготовка на испит)
Вкупен расположив фонд на време
60 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
20 часови
16.3 Домашно учење
20 часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
100 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)

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

Услови за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата
македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација / самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1 Ред.број
Автор
Наслов
Издавач
Година
1.
Seleskovitch,
Pédagogie raisonnée
Didier erudition
1989
D / Lederer,
de l’interprétation
Opoce, Coll.
M.
Traductologie No 4
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22.2

2.

Jones,
Roderick

3.

Nolan, James

Conference
Interpreting
Explained
Interpretation:
Techniques and
Exercices

Дополнителна литература
Ред.број
Автор
Наслов
1.
Gile, D.,
Basic Concepts and
Models for
Interpreter and
Translator Training
2.
Falbo, C. /
Interpretacione
Russo, M. /
simultanea e
Straniero
consecutive
Sergio, F.
3.
Hendricks, P.
Simultaneous
Interpreting : a
Practice book
4.
Kautz, U.
Handbuch Didaktik
des Übersetzens und
Dolmetschens
5.
база на
Speech Repository,
говори на ГД http://www.multiling
за толкување ualspeeches.tv/scic/p
ortal/speech_reposito
ry

Manchester : St.
Jerome

2002

Multilingual Matters 2005

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

Година
1995

1999

London : Longman

1971

München : ludicium

2002
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